
4.7. SO České psychologické drama příst. od 12

110´ MODELÁŘ 80,-

16.30 hod. Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů. Majitel firmy, ve  

19.30 hod. volném čase raper, sní o velkých penězích. Chemik a letecký navigátor, který se vrá-

til ze zahraničí, sní o spravedlnosti  a osobním angažnámá v nápravě světa.Drony

monitorují elektrárny, ale když se jeden z hrdinů rozhodne dron použít k něčemu ji-

nému, situace se komplikuje.Hrají: Hádek,Mádl,Kubařová,Fialová, Štrébl,Halbich…

5.7. NE Akční dobrodružný thriller USA v českém znění příst.od 15

100´ RAMBO:  POSLEDNÍ KREV 50,-

John Rambo se konečně vrátil domů. Usadil se na ranči a svou zabijáckou minulost

16.30 hod. se snaží vyhnat klidným životem kovboje. Vede obyčejný život a má šanci dojít smí-

19.30 hod. ření. Dcera jeho přítele se vydá do Mexika, kde ji unese mafie. Únosy dívek pro donu-

cenou prostituci  provádí zločinci v Mexiku běžně, ale zde mají smůlu a to je Rambo.

11.7. SO Komediální drama Česka  a Slovenska příst.od 15

100´ PŘÍLIŠ OSOBNÍ  ZNÁMOST 50,-

16.30 hod. Natálie je šťastná svobodná se skvělou kariérou. Simona je její nejlepší kmarádka,

19.30 hod. které se právě obrátil život vzhůru nohama. Natálin život nabírá nový směr, když pot-

ká okouzlujícího podnikatele i Markova tchyně musí najít smysl života…

Hrají: Hřebíčková, Dyková,Balzerová, Popovič,Volarič, Bečková,Kovář…. 

12.7. NE Norská dobrodružná fantazy pohádka příst.

102´ CESTA ZA ŽIVOU VODOU 50,-

16.30 hod. Příběh  dobrosrdečného Espena, jeho dvou bratrů a krásné princezny Kristin začíná

19.30 hod. poněkud nešťastně. Kristininy rodiče, král Erik a královna Viktorie jsou otráveni.

Obviněni jsou jeho bratři a čekají na popravu. Espen situaci vyřešil, přesvědčil Kris-

tin, aby se sním vydala hledat zámek, kde se skrývá pramen živé vody.Musí uspět 

a tím zachránit, bratry, království a možná celý svět…

18.7. SO Česká komedie příst.od  12

109´ CHLAP NA STŘÍDAČKU 80,-

16.30 hod. Již pátnáct let šťasně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří již del-

19.30 hod. ší dobu poměr s jinou ženou. Rozhodne se sokyni navštívit a navrhne ji netradiční , 

skandální návrh. Hrají:Chýlková, Langmajer, Žáčková,Janžurová, Nový, Vyskočil…
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19.7. NE Německý rodinný dobrodružný film v českém znění příst.

97´ LASSIE  SE  VRACÍ 50,-

Chlapec Flo a jeho dlouhostrstá kolie Lassie jsou známá dvojka po celém okolí.

16.30 hod. Nerozluční kamarádi si užívají idilického života na venkově. Ale chlapcův otec přijde

19.30 hod. o práci a rodina se musí přestěhovat do malého bytu, kam mají psi přísný zákaz.

Všichni jsou zdrceni, ale verdikt je neúprosný, Lassie musí z domu pryč. Ujme se jí

hrabě, který ji vezme na své pamství k severnímu moři.Její věrnost ale nemá hranic,

utíká stovky kilometrů přes celou zemi, tam kde je Florián a jeho rodina…..

25.7. SO Český rodinný muzikál příst.od 12

103´ ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 50,-

16.30 hod. Sestry Nikola a Aneta se stěhují s otcem do nového města.S tím souvisí změna ško-

19.30 hod. ly a hledání nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, pro ni nepřátelské-

ho prostředí, kde si musí vydobýt své místo. Jejím snem je zapadnout.Nemá to vů-

bec jednoduché, zůčastnila se matematické olympiady, zpívá ve sboru a je tak trochu

šprtka. Hrají:Petr Kolář,Drahokoupil, Blažek,Brožová, Trávníček,Řehořová,Ahmed.

26.7. NE Romantická komedie Slovenska a Česka příst.

103´ ŠŤASTNÝ  NOVÝ  ROK 50,-

16.30 hod. Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická ko-

19.30 hod. medie. Příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává 

v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se sejde parta kamarádek…….

Hrají:Pauhofová, Vašáryová, Bartoška,Lišková, Norisová, Prachař, Maštalír,Koleník... 


