
5.9. SO Český dokumentární film B. Chupové a V. Klusáka příst.od 15

101´ 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.

6.9. NE Český animovaný 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?Výroba moštu, popcornu a co létací stroj?

12.9. 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 je-

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

Elizabeth odjíždí na Moravu a dostává druhou šanci na opravdové štěstí s lásku.

Hrají: Kříž,Svátková,Cibulková,Kostková,Norisová,Boudová, Stránský,Maryška,Vojtek.

13.9. NE Horor sci-ci thriller USA v českém znění příst.od 15

125´ NEVIDITELNÝ 50,-

16.30 hod. Když Celia 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 

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

Buď se zbláznila, nebo se v její blízkosti pohybuje někdo,kdo ji chce o vše připravit!!!!

19.9. SO Česká romantická komedie příst.od 12

83´ CASTING NA LÁSKU 50,-

16.30 hod. Neúśpěšná herečka zjišťuje, že s blížící se čtyřicítkou velkou díru do světa už asi 

19.30 hod. neudělá. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní. Manžel ji začíná podvádět a ani

se to nesnaží nikterak skrývat.S porážkou od života se nemíní smířit a nevzdá se bez 

boje. Hrají:Němcová,Sitta, Řezníček,Bareš, Čenský, Maryška,Langmajer, Zawadská…
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20.9 NE Francouzské drama s titulky příst.od 12

101´ KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM 50,-

16.30 hod. Padsátiletá Claire si vytvoří na sociálních sítí falečný profil čtyřiadvacetileté krásky,

19.30 hod. jménem Clara,aby zjistila, jestli ji její přítel Ludo nepodvádí. Ludo má mladšího kama-

ráda Alexe, kterému stačí velmi málo, aby pro dívku Claru ztratil hlavu.Claire mu je-

ho city opětuje. Je to napínavý příběh o lžích, které nebezpečně deformují realitu….

26.9. SO Životopisné drama Česka,Polska,Slovenska a Irska příst.od 12

118´ ŠARLATÁN 80,-

16.30 hod. Strhující životopisné drama vyjímečného muže obdařeného léčitelskými schopnost-

19.30 hod. mi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými příběhy léčitele

Jana Mikoláška. V průběhu několika desetiletí se na něho obracely s prosbou o po-

moc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně osobností politického i kultur- 

ního života.Mikolášek je člověk s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnosti-

kovat nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady.Hrají: I. Trojan,J.Trojan,Loj, Po-

korná, Hanuš,Myšička, F. Trojan, Budař,Vlasák,Kopta,Voráčková,Babišová….

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

97´ DOLITTLE 50,-

16.30 hod. Dolittl byl jmenován osobním lékařem královny Viktorie. Jenže to bývalo. Před lety

19.30 hod. ovdověl a zůstal sám se svými zvířaty, se kterými si rozumí lépe než s lidmi, za zdmi 

svého sídla.Do životu mu vpadl drzý kluk, který chce být jeho učedníkem. Byl však po-

volán ke královně, kterou zklátila nebezpečná choroba. Lék se nachází na exotickém

ostrově.Dolittle se vydá na cestu v doprovodu všech svých zvířat a čelí  nebezpečí.


