
1.8. SO Nová česká krimi komedie příst.od 12

109´ PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 50,-

16.30 hod. Komedie, která si utahuje z kriminálek, kterých jsou dnes plné obrazovky. Film vyu-

19.30 hod. žívá kriminálního žánru, který divák zná i z policejního prostředí. Žánr se stal pod-

houbím pro humor i absurdní situace, pro vtipné scény a zdařilé herecké výkony.

Hrají: Táborský Rímský, Holubová,Polívková,Krobotová,Vágnerová,Štáfek,Novotný....

2.8. NE Rodinná dobrodružná komedie USA v českém znění příst.

97´ DOLITTLE 50,-

16.30 hod. Dolittl byl jmenován osobním lékařem královny Viktorie. Po té co ovdověl stáhl se do

19.30 hod. ústraní obklopený smečkou zvířecích přátel.Do života mu vpadl jeden kluk, který si 

vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem. Byl povolán ke královně, která onemocněla 

smrtelnou chorobou.Lék se nalézá pouze na exotickém ostrově a tak se vydává na

dobrodružnou plavbu do neznáma v doprovodu svých zvířecích přátel…..

8.8. SO Nová česká komedie příst.

101´ 3BOBULE 80,-

16.30 hod. Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a zároveň majiteli vinařství. Všední starosti je 

19.30 hod. odcizili a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrás-

né krajině jižní Moravy. Pro Kláru a Honzu nastává rozhodující čas roku - vinobraní.

Hrají: Ramba, Táborský, Langmajer,Roden, Novák, Postránecký, Zach,Luknár, Štěpán..

9.8. NE Horor sci-fi thriller USA v českém znění příst.od 15

125´ NEVIDITELNÝ 50,-

16.30 hod. Když Cecilia pochopila, že chodí s psychopatem, bylo již pozdě.Izolovaná v luxusním

19.30 hod. sídle majetnického vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí utéct. To se jí podaří a

od právníka se doví, že po jejím odchodu spáchal sebevraždu.Je bohatá, zdědila veli-

ký majetek, ale je stále neklidná. Kolem ní se dějí věci, které nedokáže vysvětlit....

15.8. SO Nová česká pohádka příst.

95´ ZAKLETÉ  PÍRKO 50,-

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

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

Zlé sestry ji pírko vezmou a zničí jej a tím Vítek zmizí.Aninka se vydá na cestu najít

a zachránit Vítka.Hrají:Chocholatá, Sandeva,Pavlásek 

16.8. NE Česká komedie příst.

97´ VLASTNÍCI 80,-

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

19.30 hod. asi z vlastní zkušenosti.Hrdinové filmu  jsou totiž jedněmi z nich a patří jim  byty v 

v postarším činžovním domě. Mají schůzi a musí se dohodnout na úpravách domu.

Hrají: Ramba, Kotek, Havlová, Lábus,Tomicová , Hádek, Trojan, Novotný, Polák….
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22.8. SO Česká romantická komedie příst.

109´ ŽENSKÁ NA VRCHOLU 50,-

16.30 hod. Svérázná svobodná matka, majitelka bikavárny Helena, odjíždí na popud své tety Ely

19.30 hod. se svým nadšeným synem Mikulášem, strávit advent na horách. Díky své roztržitos-

ti se ocitá na chatě, kde potká dva muže. Jeden je horal a druhý milovník žen a zába- 

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

23.8. NE Dokumentární Česko-Slovenský film příst.

109´ MEKY 50,-

16.30 hod. Byl to jeden z největších šoků naší populární hudby, když po čtrnácti letech vlády

19.30 hod. K. Gotta, vyhrál Zlatého slavíka.Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle,kdy 

vzal do ruky kytaru. Byl to dlouhovlasý rocker, britský elegán,námezní muzikant v

cizině, zažil slávu i hudební triumfy, odchod do ústraní i velký návrat - Meky Žbirka.

29.8. SO Český romantický film příst.od 12

109´ MŮJ PŘÍBĚH 80,-

16.30 hod. Mladá Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž

19.30 hod. jejího srdce má dvojí tvář a v jediném okamžiku ztratí úplně vše na čem ji záleželo. 

Elizabeth dostává druhou šanci na opravdové štěstí i skutečnou lásku. Hrají:Kříž,

Svátková, Cibulková, Rašilov,Kostková, Kříž,Norisová, Boudová,Stránský, Maryška…..

30.8. NE 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 castincu až po osobní schůzky s predátory pod dozorem ochranky, stá-

vá se životní zkušeností.Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůj-

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


