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1.7. sobota Životopisné česko-slovenské historické drama příst.od 12

113´ MASARYK 50,-

Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího ministra zahraničí 

16.30 hod. J.Masaryka.Extravagantní umělec s povinností a morálkou diplomata, žil život bo-

19.30 hod. héma a miloval ženy. Muž oceňovaný jako brilantní řečník má však i temnou stránku.

Hrají:K.Roden,H.Zichler, O. Kaiser,J. Vyorálek,E.Vašáryová,M. Hofman, Z.Kronerová,…

2.7. neděle Válečný film Francie a Kanady v českém znění příst.

110´ Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE 50,-

16.30 hod. Bratři musí v době války utéci z Francie, protože jim maminka musí na oblečení při-

19.30 hod. šít židovskou hvězdu. Francie je okupována německou armádou a Židům zde jde

o život. Tatínek rozhodne, že kluci musí uprchnout do neokupované zony na jih Fran- 

cie.Malí hrdinové si při tom všem dokáží uchovat dětství i  klukovská dobrodružství.

8.7. sobota Nová česká romantická komedie příst.

90´ MILUJI TĚ MODŘE 50,-
Sympatický malíř se blíží ke Kristovým létům a jeho život by měl mít ustálenou podo-

16.30 hod. bu, ale opak je pravdou. Dostane výpověď z Národní galerie, bydlí v bytě s matkou 

19.30 hod. posedlou jogou a nemá přítelkyni. Najednou je tu zlom, ve výloze uvidí aranžérku Te-

rezu!! Hrají: Jílek, Kratina, Vašut,Nesvačilová, Medvecká,Bebarová, Táborský……

9.7. neděle Erotické romantické drama USA v českém znění příst.od 15

117´ 50 ODSTÍNŮ TEMNOTY 50,-

16.30 hod. Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy  Anastasie přestala hrát podle Greyových pra-

19.30 hod. videl a bez okolků jej opustila. Dosavadní lovec i dravec se ocitá pro něj v neznámé 

životní situaci a uvědomuje si, že se do Anastasie zamiloval a podlehl citu lásce!!!!!

15.7. sobota Nová česká komedie příst.

99´ ŠPUNTI NA VODĚ 50,-
16.30 hod. Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec,

19.30 hod. povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne vyrazit za rodiči jen ve třech, na ka-

noích. Jenže oba jsou ženatí a mají děti! Ondra má mladou přítelkyni a katastrofy 

se jen vrší.Hrají: Čermák,Polívková,Langmajer,Vilheklmová, Liška,Syslová…..

16.7. neděle Německá komedie v českém znění příst.

110´ RANDE NA SLEPO 50,-
16.30 hod. Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vysněná budoucnost, kterou si hýčká Sa-

19.30 hod. liya už od dětství. Pak ale jako teeanager začne ztrácet zrak a vidí jen obrysy.Zdá se,

že její sen je v troskách. Ale posílá přihlášku na stáž do pětihvězdičkového hotelu…

22.7. sobota Akční sci-fi drama USA v českém znění příst.od 15

137´ LOGAN:WOLVERINE 50,-

16.30 hod. Wolverine se vrací. Jenže je na tom trošku hůř. Jeho schopnost uzdravování pomalu

19.30 hod. vyprchává. Navíc je na všechno sám. Z X-Menů přežívá jen Charles Xavier, který je  



vážně nemocný a ztrácí pamětˇ. Společně se ukrývají v opuštěné továrně na hranici..

23.7. neděle Český poetický historický film příst.

75´ TEHDY SPOLU 50,-

16.30 hod. Příběh vypráví o mladé Židovce Terezce Záporové, která se na Valašsku ukrývá před

19.30 hod. hrozbou deportace v období II. Světové války. Snaží se zapadnout do nového prostře-

dí, avšak tíha válečné doby doléhá i na venkov.Hrají: František Segrado, Balzerová...

29.7. sobota Akční romantické válečné drama příst.od 15

124´ SPOJENCI 50,-

16.30 hod. Píše se rok 1942 a Max seskakuje padákem do dun Marocké pouště, s cílem zabít

19.30 hod. v Casablance německého velvyslance.Ve městě se setká s francouzskou, která má

hrát roli jeho manželky.Po skončení mise odjedou spolu do Londýna, kde se vezmou.

Jejich štěstí trvá jen chvíli. Hrají:Bratt Pitt, Haris, Atkins, Zaruba, Cottillard...

30.7. neděle Animovaný dobrodružný film v českém znění příst.

75´ ODVÁŽNÁ VAVIANA:LEGENDA O KONCI SVĚTA 50,-

16.30 hod. Walt Disney Studios uvádí strhující počítačově animovaný film o nebojácné dívce,

19.30 hod. která se vydá na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou potká  mocného

poloboha, společně se přeplaví přes oceán a zažijí úžasná dobrodružství….
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5.8. sobota Nové česko-slovenské drama příst.

130´ ZAHRADNICTVÍ : RODINNÝ PŘÍTEL 50,-

Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ  se skládá ze tří samostatných filmů v režii J. Hřebej-

16.30 hod. ka podle předlohy P. Jarchovského. Obsáhne 20 let života postav na pozadí nejdra-

19.30 hod. matičtějšího období minulého století. Časově předchází oblíbenému filmu Pelíšky.

První díl se odehrává  ve 40. letech za německé okupace.Druhý film bude mít pre-

miéru na podzim. Hrají:Sokol, Gaislerová,Finger, Macháček,Melíšková, Krobotová..

6.8. neděle Dobrodružné romantické drama USA v českém znění příst.od 12

116´ PASAŽÉŘI 50,-

16.30 hod. Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu se dva hibernovaní pasažéři kosmické

19.30 hod. lodi následkem poruchy probudí o 90 let dříve, než bylo plánováno.  Jim a Aurora se

smiřují se skutečností, že takto prožijí zbytek svého života.  Zároveň zjistí, že mezi 

nimi vzniká víc než přátelství a že celá loď se ocitá ve velkém nebezpečí. Jsou jedi-

ní, kdo mohou zachránit 5000 spících pasažérů. Hrají Lawrence, Scheen, Pratt…

12.8. sobota Nová česká romantická komedie příst.od 15

117´ T2 TRAINSPOTTING 50,-

Na počátku byla příležitost a pak přišla zrada. Uplynulo 20 let mnohé se změnilo a 

16.30 hod. mnohé zůstalo při starém. Mark se vrací na jediné místo, které mu bylo domovem.



19.30 hod. Čekají tu na něj kamarádi,  ale i další známí: smutek, ztráta, pomsta, radost, nená-

vist, láska, sebedestrukce a ti všichni čekají, aby to naplno spolu rozjeli….

13.8. neděle Francouzské drama s titulky příst.od 12

103´ ŽIVOT ZA ŽIVOT 50,-

16.30 hod. Vše začíná v noci, tři mladí surfaři na bouřlivém moři. O několik hodin později, na

19.30 hod. cestě domů, dochází k nehodě. Vše je zcela závislé na životě v nemocnici Le Havre.

Simonova existence je jenom iluzí. V Paříži žena čeká na transplantaci orgánu…...

19.8. sobota Nová česká komedie příst.

99´ ŠPUNTI NA VODĚ 50,-

16.30 hod. Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec,

19.30 hod. povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne vyrazit za rodiči jen ve třech, na ka-

noích. Jenže oba jsou ženatí a mají děti! Ondra má mladou přítelkyni a katastrofy 

se jen vrší.Hrají: Čermák,Polívková,Langmajer,Vilheklmová, Liška,Syslová…..

20.8. neděle Komedie Francie a Velké Británie v českém znění příst.

118´ I DVA JSOU RODINA 50,-

16.30 hod. Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře.Jed-

19.30 hod. noho dne jej však navštíví jeho víkendový flirt Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží

v náručí je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuelovi s malou Glorií končí jeho bez-

starostný život a okouzlujícím způsobem se pouští do výchovy Glorie. 

Doporučujeme!!!

26.8. sobota Rodinný romantický muzikál USA v českém znění příst.

130´ KRÁSKA A ZVÍŘE 50,-

16.30 hod. Muzikál, popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré a nezávislé mladé dívky, kterou

19.30 hod. v zámku vězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámkem i jeho

služebnictvem a zjistí že, pod maskou se ukrývá vlídná duše skutečného prince…..

27.8. neděle Drama USA v českém znění příst.od 12

130´ MÍSTO U MOŘE 50,-

16.30 hod. Po smrti svého staršího bratra Joea zjišťuje Lee s velkým překvapením, že byl svým

19.30 hod. bratrem ustanoven jako jediný opatrovník synovce. Opouští své zaměstnání  a vrací  

do vesnice,aby zde pečoval o temperamentního šestnáctiletého Patrika….










































