
6.6. SO Česká komedie příst. od 12

97´ VLASTNÍCI 80,-

16.30 hod. Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty,kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to zna-

19.30 hod. jí asi z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž  jedněmi z nich, patří 

jim byty v jednom postarším činžovním domě a mají společnou schůzi, kde se musí

na mnohém dohodnout. Hrají:T. Ramba, Kotek, Havlová,Lábus,Tomicová, Hádek….

7.6. NE Nová česká pohádka příst.

95´ ZAKLETÉ PÍRKO 50,-

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jedno-

16.30 hod. ho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby.

19.30 hod. Zlé sestry ji pírko vezmou a zničí a tím Vítek zmizí.Aninka se musí vydat na cestu za

záchranu Vítka. Hrají:Chocholatá, Sandeva, Pavlásek,Svoboda, Stránský, Syslová…..

13.6. SO Český dokumentární film příst.od 15

100´ V SÍTI 80,-

16.30 hod. Strhující drama tří hrdinek alias "dvanáctiletých dívek", pro které se účast na expe-

19.30 hod. rimentu, od castingu až po osobní schůzky s predátory pod dozorem ochranky, stá-

vá zásadní životní zkušeností. Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým

strůjcům. Z lovců se stávají lovení.3 herečky,3 pokojíčky a za 10 dní 2458 predátorů.

14.6. NE Nový animovaný český rodinný film příst.

62´ PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY 50,-

16.30 hod. A je to opět tady. Pat a Mat přicházejí ve zcela nových kutilských trampotách !

19.30 hod. Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých. Jakou lest vymyslí 

na zloděje, který jim  krade jablka ze stromu?Uvidíme jak postaví automyčku, jak 

vyrobí popcorn..Přinášejí sérii nápadů, katastrof a originálních řešení…..

20.6. SO Dobrodružné drama Norska,Švédsk s titulky 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…
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21.6. NE České psychologické drama příst.od 15

77´ POSLOUCHEJ 50,-

Snímek vypráví příběh mladého páru, který vyráží na výlet, aby jejich vztahu dodali

16.30 hod. novou energii, protože se zdá, že se již vyčerpal a spěje k zániku. Dívka má navíc

19.30 hod. podezření, že je jí partner nevěrný.Partnerovo chování k ženám ji v tom utvrzuje.

Během cesty,kdy její partner spí, uslyší v autě hlas jeho milenky, která se ji začne

zjevovat. Je to halucinace nebo partner skrývá hrůznější tajemství? Když to zjistí

začne ji jít o život.Hrají: Podzimková, Bílík, Štréblová, Batěk….

27.6. SO Slovenský dokumentární film příst.od 12

109´ AFRIKOU NA PIONÝRU 50,-

16.30 hod. Cesta napříč africkým kontinentem na starých motorkách JAWA PIONÝR.Pět jezdců  

19.30 hod. strávilo v sedle pět měsíců. Ze střední Evropy ke Kapskému městu ujelo 15 000 km.

Jeli pouští, savanou,pralesem a protnuli i rovník, projeli kolem Kilimandžára, krásné

pláže v Mozambiku. Zažili i řadu dramatických a nebezpečných situací... 

28.6. NE Animovaná dobrodružná komedie USA v českém znění příst.

109´ 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.

OHLEDNĚ SITUACE SPOJENÉ S KORONAVIREM

KAŽDÝ DIVÁK MUSÍ MÍT DO KINA  ROUŠKU.

U VCHODU POUŽÍT DESINFEKCI A PLNIT V KINĚ

ROZMÍSTNĚNÍ DLE VSTUPENEK A ŘAD.

Děkujeme za pochopení


