
1.2. SO Česká sportovní komedie příst.od 12

101´ PŘES PRSTY 80,-

16.30 hod. Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hříštích a nejen na nich. Linda a 

19.30 hod. Pavla jsou parťačky a beach volejbalu obětují všechno. Skoro všechno. Pavle začína-

jí tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. Linda to  

nechápe chce na mistrovství Evropy. Hrají:Hřebíčková,Langmajer,Dyk,Nesvačilová…..

2.2. NE Animovaná dobrodružná rodinná sci-fi komedie v českém znění příst. od 12

106´ OVEČKA SHAUN VE FILMU:FARMAGEDDON 50,-

Podivná světla nad klidným městečkem oznamují příchod záhadného návštěvníka 

16.30 hod. ze vzdálené galaxie. Ovečka Shaun má na farmě plno práce. Brzy však jedna rošťác-

19.30 hod. ká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje.Shaun se rychle chopí nové příležitosti

a vyráží na záchranu malé návštěvnice, před ďábelskou vládní organizací, která se

 ji snaží chytit a využít pro své nekalé cíle….

8.2. SO Česká  romantická komedie příst.

109´ ŽENSKÁ NA VRCHOLU 50,-

Svérázná svobodná matka, majitelka biokavárny Helena, odjíždí na popud své tety

16.30 hod. Ely se svým nadšeným synem Mikulášem strávit advent na horách. Díky své roztr-

19.30 hod. žitosti se ocitá na chatě kde potká dva muže:Jeden je horal a druhý člen horské služ-

by.Jeden je milovník adrenalinových sportů a druhý milovník žen a zábavy.

Hrají: Polívková, Polívka, Preissová, Dejdar, Krausová, Taclík, Němec, Adamczyk..

9.2. NE Francouzské kriminální drama s titulky příst.od 12

102´ BÍDNÍCI 50,-

Stéphane se připojil ke zvláštní jednotce na předměstí Paříže. Se svými kolegy 

16.30 hod. rychle postřehne zvyšující se napětí mezi sousedními gangy. Když se v průběhu za- 

19.30 hod. týkání ocitnou na útěku, dron zachytí každý jejich pohyb, každou akci. Film inspiro-

vaný událostmi r. 2005, zavedl režisér do stejného místa, kde se odehrávali slavní

Bídníci Victora Huga. O více než 150 let později je podobnost více než zřejmá.

15.2. SO Nejúspěšnější česká komedie r. 2019 příst.

112´ ŽENY V BĚHU 50,-

16.30 hod. Komedie roku 2019, která předčila v návštěvnosti i v zisku pohádku Anděl Páně 2.

19.30 hod. Věra prožila s Jindřichem báječný život. Je pevně rozhodnutá splnit mu poslední přá-

ní zaběhnout maraton.Hrají:Adamovská Kubařová,Kostková,Boková, Polívka,Vetchý... 

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

94´ SPOLUJÍZDA 50,-

16.30 hod. Nesmělý řidič Uberu Stu touží po dobrém hodnocení od svých zákazníků a snaží se 

19.30 hod. jim udělat nejlepší pohodlí. Jednou do auta nastoupí nevrlý chlap a z nerudného pa-

sažéra se vyklube tajný policajt, po oční operaci, nemůže řídit auto a chce dopad-

nout drogového dealera.Nahrazuje mu zrak a stává se postrachem celého podsvětí.
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22.2. SO Nová česká komedie příst.od  12

109´ ŠPINDL 2 50,-

16.30 hod. Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept na šťastný vztah. Renata

19.30 hod. dodává dalším ženám odvahu a  sílu k lepšímu životu i když v jejím životě jeden osu-

dový prvek schází. Elišce se zase komplikuje vztah s přítelem. Chlapi z horské služ-

by jsou připraveni pomoci.Kde se všechny příběhy vyřeší, jen v zasněženém Špindlu. 

Hrají:Fiala, Hrachovcová, Čtvrtníčková, Vágnerová,Navrátil, Rímský Peroutka, Kohák…

23.2. NE Drama Velké Británie v českém znění příst.od  12

102´ PANSTVÍ DOWNTON 50,-

Dokonalá kronika života příslušníků britské aristokracie a jejich zaměstnanců v prv-

16.30 hod. ních desetiletí dvacátého století.Moderní doba kontrastuje s prostředím založeném

19.30 hod. na tradicích a rituálech.Majitelé tuší, že pokud nepůjdou z moderní dobou nemají na-

ději na přežití.Představa, že jejich zaměstnanci jim budou sloužit až za hrob, již vyšla 

z módy. V této atmosféře neklidu, přijde na panství zpráva, že je navštíví král.Královo

služebnictvo chce převzít kompetence, domácí se brání. A do toho se připlete láska.

29.2 SO Nová česká komedie příst.

109´ POSLEDNÍ  ARISTOKRATKA 50,-

Komedie Jiřího Vejdělka podle knihy E. Bočka nám představí potomka emigrantů,

16.30 hod. Potomek emigrantů Frank se více než po čtyřiceti letech chystá na návrat do Čech 

19.30 hod. se svou dcerou a ženou.Čerství aristokraté neznalí místních poměrů. Po příjezdu 

zjistí, že zámek je ve  stavu rozkladu, rozhodují se zda zámek prodat a vrátit se do

Ameriky a nebo se jej pokusit zachránit…Hrají: Čermák, Dyková, Stolaříková, Balze-

rová, Pechlát, Kotek, Liška, Piškula,Pauhofová, Nárožný, Syslová, Procházková….


