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DUBEN 2017
1.4. sobotaOscarový,historický,válečný film USA a Austrálie v českém znění příst.od 12

139´ HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY 50,-

16.30 hod. Krátce po té, co Japonci 7. prosince 1941 zaůtočili na Pearl Harbor, hlásili se mladí

19.30 hod. američané do služby vlasti.Desmond, který odmítal nosit zbraň se stal zdravotníkem

307. pěšího pluku.V březnu 1945 v bitvě o Okinawu, jeho rota má za úkol dobít útes….

2.4. neděleFrancouzská romantická komedie v českém znění příst.od 12

98´ ZA LÁSKOU VZHŮRU 50,-
16.30 hod. Diane je krásná žena s vysokým pracovním postavením. Pracuje v právnické firmě,

19.30 hod. má smysl pro humor a je zkrátka ženou, za kterou se každý chlap otočí.Prošla neš-

ťastným manželstvím a rozvodem a je připravena najít muže svých snů….

8.4. sobotaNový český romantický hudební film příst.

109´ MUZZIKANTI 50,-

16.30 hod. Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou součas-

19.30 hod. nost odehrávající se v kraji Těšínského Slezska, kde hudba má své nezastupitelné 

místo.Hrají:P.Kříž,P.Děrgel,M.Dejdar,M.Kramár,J.Nohavica,M.Konvičková,Wronková...

9.4. neděleThriller USA v českém znění příst.od 12

122´ INFERNO 50,-
16.30 hod. Ve snímku Infermo, se Langdon v podání Toma Hankse, pouští do pátrání po sto- 

19.30 hod. pách, které souvisí se samotným Dantem.Společně s doktorkou se pouští do zá-

vodu s časem, kde napříč Evropou se snaží zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.

14.4. pátek Rodinná pohádková komedie příst.

113´ STRAŠIDLA 50,-

16.30 hod. Úředník Patočka zjistí, že za Hejkalův dům  již řadu let nikdo neplatí nájem. Nedá 

19.30 hod. se nic dělat  - strašidla musí chodit do práce a děti do školy.Setkání s lidským svě-

tem přinese řadu komických a napínavých  situací a musí zapojit lásku i odvahu.

Hrají:Dvořák, Kostková,Hádek, Polívka,Postránecký,Kraus, Háma, Bebarová…..

15.4. sobotaČeská romantická komedie příst.

112´ POHÁDKY PRO EMU 50,-

16.30 hod. Petr Miler pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus života 

19.30 hod. jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici po autonehodě leží zra-

něná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka pro své dítě. Ema je

totiž jeho dcera.Hraji:Vetchý, Geislerová, Cibulková,Dvořák,Taclík,Vlach,Polívková... 

16.4. neděleSci-Fi thriller USA v českém znění příst.od 12

117´ PŘÍCHOZÍ 50,-
16.30 hod. Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního tý-

19.30 hod. mu, s cílem zjistit jaké mají mimozemšťané úmysly. Tak tým musí přistoupit k činům,

 které mohou ohrozit nejen je, ale i celé lidstvo. 

22.4. sobotaNová česká komedie příst.



106´ INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 50,-

16.30 hod. Čtyřicetiletý Luboš je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice. Je zručný, poctivý

19.30 hod. se vším si poradí a žádné práce se nezalekne. Jeho maminka mu vaří, bere objed-

návky a dělá účetnictví.Je to o muži, který všem vše opraví, ale vlastní život si nedo-

káže spravit. Hrají:Kohák, Holubová, Budař,Matonoha, Blažek,Čtvrtníček, Špalková..

23.4. neděleAkční kriminální thriller USA v českém znění příst.od 12

116´ JACK REACHER : NEVRACEJ SE 50,-

16.30 hod. Jako bývalý major vojenské policie, rád pracuje na zločinech, které vůbec nedávají

19.30 hod. smysl.Krásku Susan obviněnou ze špionáže, krásku kolem které začali v podezře-

lém tempu umírat lidé.Teď ji musí vytáhnout z basy, aby mohl dokázat její nevinu.

29.4. sobotaNová česká pohádka příst.

99´ ANDĚL PÁNĚ 2 50,-

Anděl Petronel stále pracuje u nebeské brány, ale je přesvědčen,že by si zasloužil 

16.30 hod. lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne opět Petronela ponoukat.

19.30 hod. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání, a bude vědět, to co ví jen Bůh….

Hrají:Dvořák,Trojan,Bartoška, Polívka, Kerekes, Dyk, Liška,Taclík,Labuda, Žilková…. 

30.4. neděleNová česká romantická komedie příst.od 12

90´ MILUJI TĚ MODŘE 50,-

Sympatický malíř a kunshistorik se blíží ke Kristovým létům. Jeho život by měl mít 

16.30 hod. ustálenou podobu, ale opak je pravdou. Dostane výpověď z Národní galerie, bydlí 

19.30 hod. v bytě s matkou,posedlou jogou a nemá přítelkyni.Najednou je tu zlom, potká  Terezu

 a jeho život je vzhůru nohama.. Hrají:Jílek,Vašut, Kratina, Bevarová,Medvecká,...

6.4. 9.15.h.MATEŘSKÁ ŠKOLA

BROUČKOVA RODINA 25,-

65´ BERUŠKY A BROUČCI SE HNĚVAJÍ SVATOJÁNEK NEPOSLOUCHÁ

BROUČCI STAVÍ DŮM KDE JE SVATOJÁNEK S JANÍKEM

BROUČCI Z ROŠTÍ BLOUDĚNÍ

O BROUKU KRADAČOVI SHLEDÁNÍ


