
2.9. sobotaAnimovaná dobrodružná rodinná komedie v českém znění příst.

88´ ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 50,-

16.30 hod. V tom to novém filmu se Šmoulinka, po nálezu tajuplné mapy, vydává se svými kama- 

19.30 hod. rády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující napínavou poutˇ. Musí projít zaká-

zaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli zapomenutou vesnici dříve,

než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.

3.9. neděleHistorické válečné drama USA, Česka a VB v českém znění příst.od 12

126´ ÚKRYT V ZOO 50,-

16.30 hod. Manželé Zabinští se starají o ZOO ve Varšavě. Antonie si se zvířaty rozumí víc než s

19.30 hod. lidmi. Je to vlastně ona, která svou energií a rozhodností zahradu vede. 1. září napad-

ne Německo Polsko a bombardování a odstřelování města zničí ve vteřině vše, co

manželé budovali. Ze ZOO, které je skladiště německých zbraní je i úkryt obyvatel….

Hrají:Chastan,Heldeberg,Issová, Ratiborský, Hofman, Smutná,Mihulová, Kobus…

9.9. sobotaSci-fi thriller USA v českém znění příst.od 15

104´ ŽIVOT 50,-

Snímek Život,vypráví příběh šestičlenné vesmírné posádky, která se ocitá na samém 

16.30 hod. pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu o existenci 

19.30 hod. mimozemského života na Marsu.Jak členové posádky pokračují ve svém výzkumu

zjišťují, že forma života, kterou zkoumají,  je mnohem inteligentnější než očekávali..

10.9. neděleAnimovaná rodinná komedie USA v českém znění příst.

97´ MIMI ŠÉF 50,-

16.30 hod. Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek působí jako roztomilé batole, ale 

19.30 hod. uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy. Jeho posláním je zjistit,

proč tedˇ děti prohrávají na trhu rodičovské lásky. Lásky k dětem ubývá a rodiče si

pořizují chlupaté mazlíčky. Mimi  šéf se vydá na misi za záchranu rodičovské lásky.

16.9. sobotaČesko-slovensko drama příst.

130´ ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 50,-

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

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

19.30 hod. tičtějšího období minulého století. Časově předchází oblíbenému filmu Pelíšky. Prv-

ní díl se odehrává ve 40. letech za německé okupace. Druhý film bude mít pemiéru

28.9. 2017 . Hrají: Sokol,Gaislerová Finger,Macháček, Melíšková,Krobotová, Míčová..

17.9. neděleNová česká romantická komedie příst.od 12

103´ VŠECHNIO NEBO NIC 50,-
16.30 hod. Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky a spolumajitelky malého knihkupectví.

19.30 hod. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická a má malou dceru a pocit zodpovědnosti.

KINO MLADÁ VOŽICE
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Ten naopak Vandě chybí, ta je svobodná, nezávislá kráska, která muže přitahuje jako

magnet.Hrají: Pauhofová,Issová, Sokol, Vaněk, Kronerová,Hřebíčková, Sobota,Budař..

23.9. a 24.9. NEHRAJEME !!
30.9. sobotaDobrodružný krimi thriller USA, Francie a Kanady v českém znění příst.od 12

RYCHLE A ZBĚSILE 8 50,-

Dominic zradil svou rodinu a na stranu zla jej přetáhla Doma legendární kyber-terori-

16.30 hod. stka, která je stejně krásná jako nebezpečná. Dominic ztratil hlavu a vykašlal se ne-

19.30 hod. jen na Letty, ale i na všechny kámoše. Kombinace její inteligence a jeho svalů a řidič-

ských schopností z nich udělají neporazitelný tandem.Společně s nimi se budeme

přesunovat s exotické Kuby do New Yorku a dál. Hrají: Vin Diesel, Johnson,Russell…

MATEŘSKÁ ŠKOLA

26.9.- 6.15. KYTICE POHÁDEK III. 25,-

KRTEK A METRO CO TO BOUCHLO

PÁNI TVORSTVA LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

STAVITELÉ PYRAMID JAK ŽOFKA ODHALILA ZLODĚJE

DOROTKA A PLAMÍNEK MIKEŠ SE ZTRATIL

KRTEK A HOUBY






























