
1.3. NE Rodinná animovaná dobrodružná komedie USA v českém znění příst.

97´ ANGRY BIRDS VE FILMU 2 50,-

16.30 hod. Rozlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět v rozepři. Najednou se obje-

19.30 hod. vý nepřítel, který hrozí zničením Ptačího a Prasečího  ostrova. Spojí se Rudohněv, 

Žluťas, Bombas, Orel Vazoun, Stříbrnka a  ti se dohodnou s velevepřem Leonardem, 

Courtney a Garrym vydají se na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků a vepřů.

7.3. SO Český dokumentární film příst. od 12

90´ KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ  LÉTA 50,-

Filmový dokument o českém hudebním geniovi KARLU SVOBODOVI.

16.30 hod. Dokument sleduje život slavného skladatele a autora oblíbených písní. Uvidíme ofi-

19.30 hod. ciální archivy i ty, které zůstávaly dodnes veřejnosti skryté. Hrají: M. David, K. Gott,

K.Šíp, H. Vondráčková, V. Neckář, M. Ruppert, F.R. Čech, E. Pilarová,L. Semelka.. 

8.3. NE Akční sci-fi thriller USA v českém znění příst.

117´ BLÍŽENEC 50,-

16.30 hod. Henry/Smith/ je elitní nájemný zabiják, který vždy odvede zadanou práci. Při poslední

19.30 hod. zakázce se k němu dostanou informace, které neměl slyšet. Proto se jej jeho zamě-

stnavatel rozhodne nechat zlikvidovat.Koho poslat na člověka,který je v tomto obo-

ru nejlepší ze všech.Tajný projekt má řešení a Henry se poprvé bojí o svůj život.Pr-

chá napříč kontinenty a zjistí, že proti němu stojí o 30 let mladší JÁ a chce ho zabít…-

14.3. SO Akční dobrodružný thriller USA v českém znění příst.

91´ RAMBO: POSLEDNÍ KREV 50,-

16.30 hod. John Rambo se konečně vrátil domů. Usadil se na ranči v Arizoně a svoji minulost

19.30 hod. se snaží vyhnat klidným životem kovboje.Najde pár lidí,které má rád, na kterých mu

záleží. Má šanci dojít ke smíření.Tento obyčejný pocit, že má pro co žít, jej vrátí do mi-

nulosti.Dceru jeho přítele unese mexická mafie. Hrají:S.Stallone,Pas Vega,O.Davis...

15.3. NE Animovaná dobrodružná rodinná sci-fi komedie příst.

86´ OVEČKA SHAUN VE FILMU:FARMAGEDDON 50,-

16.30 hod. Podivná světla nad klidným městečkem oznamují příchod záhadného návštěvníka

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

ťácká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje. Shaun se rychle chopí nové příleži-

tosti a vyráží na záchranu malé návštěvnice před ďábelskou vládní organizací….

21.3. 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..
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22.3. NE Animovaná dobrodružná komedie USA v českém znění příst.

97´ SNĚŽNÝ  KLUK 50,-

16.30 hod. Dívka s exotickým jménem Yi má své útočiště na střeše svého domu.Jednoho dne

19.30 hod. objeví velikou bílou chlupatou kouli - mladého yettiho, který uprchl ze zajetí. Pomoc-

nou ruku mu podá Yi se svými kamarády.Odměnou za doprovod sněžného kluka do-

mů, jim bude cesta plná dobrodružství a zázraků, až na nejvyšší místo na Zemi.

28.3. SO Nová česká komedie příst.od  12

109´ CHLAP NA STŘÍDAČKU 50,-

16.30 hod. Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana zjistí , že její manžel má delší dobu poměr s ji-

19.30 hod. nou ženou. Neváhá a rozhodne se svou sokyni navštívit a učinit ji tak trochu netra-

diční návrh. Její plán je přímo skandální. Péči o Jirku si rozdělí a udělají z něj chlapa

na střídačku. Hrají: Chýlková, Langmajer, Janžurová, Nový, Žáčková,Polák,Pechlát... 

29.3. NE Dobrodružné životopisné drama Švédska, Norska a Česka  dabováno příst.od  12

125´ AMUNDSEN 50,-

Portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako

16.30 hod. první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Film ukazuje nejen výpravy  

19.30 hod. do neprozkoumaných ledových pustin a oceánů i polární lety vzducholodí. Odhaluje

život i osobnost legendárního objevitele, ale i jeho vztah s bratrem i milostné afé-

ry. Hrají: P.S.Hagen, K. Waterston, S. Pettersen, Vojtěch Kotek, Pavel Gajdoš…


