
4.1. SO Akční dobrodružný sci-fi film USA v českém znění příst.

130´ SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 50,-

16.30 hod. Peter Parker se nám vrací v další kapitole filmové serie. Náš dobrý soused a super-

19.30 hod. hrdina se vydá se svými kamarády do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů super-

hrdinství, vezme brzy za své ,neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick- Fury. Ten

 po něm chce, aby mu pomohl vypátrat, proč na starý kontinent útočí elementálové.

5.1. NE Romantické drama USA v českém znění příst. od 12

106´ AFTER: POLIBEK 50,-

16.30 hod. Po vašem poprvé již nebude život jako dřív. Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné 

19.30 hod. holky.Pilná studentka, hodná dcera, věrná kamarádka s velkými ambicemi a plány

do budoucna. Její plán však nepočítal, že se objeví tajemný kluk, drzý nafoukaný sa-

motář a nebezpečně přitažlivý. Zakázané ovoce přitahuje i hodné holky….

11.1. SO Slovensko - české drama příst.od 15

111´ AMNESTIE 50,-

Sametová revoluce v r. 1989 přinesla většině lidí svobodu. Někomu přinesla problé-

my a někomu příležitost a kariéru. Z bývalých prominentů se stávají vězni a z bývalých

16.30 hod. vězňů se stávají politici a lidé s vlivem. Rozsáhlá amnestie  se nedotkla těžkých zlo-

19.30 hod. činců a ti se v leopoldovské věznici vzbouřili a na dva týdny celou věznici obsadili.

Věznice se změnila ve válečnou zonu a ukončit ji musela speciální jednotka a policie.

Hrají: Geislerová, Vašut, Germani, Bača, Majeský, Jackuljak, Luknár…..

12.1. NE Horor, thriller USA v českém znění příst.od 15

87´ KOŘIST 50,-

Nadějná plavkyně Haley není sebevrah. Do uzavřené zony na Floridě, která se připra-

16.30 hod. vuje na jeden z největších hurikánů se vypravila jen kvůli tátovi. Ten se snažil do pos-

19.30 hod. lední chvíle zabezpečit svůj dům, měl být z oblasti již evakuován, ale neozývá se.

Hayley jej najde ve sklepě, těžce zraněného a v bezvědomí i s nezvanými hosty…..

18.1. SO Nové české drama příst.

112´ PRAŽSKÉ ORGIE 50,-

16.30 hod. Spisovatel Nathan se na své pražské misi seznámí s nezkrotnou spisovatelkou Olgou.

19.30 hod. S ní pronikne na vyhlášené večírky, kde každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.

Jeho návštěva je plná bizardních sekání. Není si jistý kdo je přítel, kdo je provokatér

a kdo je donašeč.Taková je polovina 70 let - normalizace.Hrají: Kříž, Issová,Táborský….

19.1. NE Akční kriminální komedie USA v českém znění příst.od  12

134´ RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 50,-

16.30 hod. Hobbs a zběhlý agent Shaw dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění 

19.30 hod. jedné tajné britské agentky, která ůdajně přešla do nepřátelského tábora. Shaw

má v této operaci jasnou motivaci, protože jejich cílem je jeho mladší sestra Hattie.

Hobbs i Shaw zjistí hned poté co ji najdou, že všechno je jinak…..
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25.1. SO Dokumentární film Itálie s titulky příst.

90´ ERMITÁŽ - SÍLA UMĚNÍ 50,-

16.30 hod. Oskarový herec Toni Servillo nás provází velkolepým dokumentárním filmem.Vyprá-

19.30 hod. ví velký příběh, který se postupně za 250 let dehrál na chodbách tothoto slavného 

muzea i v ulicích slavného Petrohradu. Film přibližuje historii na pozadí napoleons-

kých válek, revoluce v roce 1917 i totalitní éry ve 20. století až do současnosti.V Ermi-

táži se ukrývají cenná díla velikánů, jako Leonardo,Rembrant,Raffael,Rubens, Titian….

26.1. NE Animovaný film SRN, Česka, Lucemburska a Belgie v českém znění příst.

102´ FANY A PES 50,-

16.30 hod. Napínavý a zároveň laskavý animovaný film o síle přátelství a odvaze změnit histo-

19.30 hod. rii se hluboce dotkne nejen mladých diváků. Příběh Fany líčí, ve shodě se skutečno-

tí se smyslem pro detail a citem pro tehdejší atmosféru, průběh pokojné revoluce

na podzim roku 1989 z pohledu dítěte….

16.1. MATEŘSKÁ ŠKOLA

9.15 hod. OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BITVA 30,-

74 ´ Animovaná rodinná dobrodružná komedie


