
3.2. So Akční dobrodružný sci-fi USA v českém znění příst.

133´ SPIDER-MAN:HOMECOMING 50,-

Mladý Peter Parker Spider Man se začíná více sbližovat se svou identitou pavoučího

16.30 hod. muže. Je nadšený ze svých zážitků a snaží se vrátit ke svému běžnému životu.Chtěl 

19.30 hod. by dokázat mnohem větší skutky, než kterých se doposud odvážil. Ale objevuje  se

nový padouch Volture, ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité.

4.2. Ne Životopisný sportovní film s titulky příst.

107´ BORG / McENROE 50,-

Wimbledon 1980- nejdeštivější léto. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Borga

16.30 hod. obhajovat svůj pátý titul Wimbledonu. Jen málokdo zná zákulisní drama. Borg ve  

19.30 hod. svých 24 letech je blízko konci. Uštvaný  a svíraný úzkostí. Jeho 20-letý vyzyvatel

John McEnroe se rozhodl nahradit svého bývalého hrdinu na trůnu Wimbledonu.

Největší hráči světového tenisu jsou uvězněni vlastní kariérou…….

10.2. So Nový český film příst.

111´ PO STRNIŠTI BOS 50,-

Edu Součka, jeho maminku a tatínka známe z Obecné školy.Nyní jsme v Protektorá- 

16.30 hod. tu, kdy rodina je nucena z Prahy se odstěhovat na venkov. Mladá rodina se musí při-

19.30 hod. způsobit novému prostředí a Eda si musí najít a obhájit místo v  klukovské partě.

Hrají:Vetchý,Voříšková,Tříska,Kaiser,Čermák,Svěrák,Pavlíková,Stivínová,Táborský…

11.2. Ne Animovaná rodinná  komedie USA  v českém znění příst.

100´ AUTA 3 50,-

16.30 hod. Legendární  závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace zá-

19.30 hod. vodních aut, poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Slavné číslo 95

musí v závodě "Zlatý píst" dokázat, že nepatří do starého železa.

17.2. So Nový český film příst.

115´ ZAHRADNICTVÍ : DEZERTÉR 50,-

Druhá kapitola se odehrává na pozadí událostí v létech 1947 - 1953. Všichni se po

16.30 hod. válce vracejí do svých podniků a snaží se o to i majitel noblesního kadeřnického sa-

19.30 hod. lonu Valentino  a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Zlom však nastává po únoro-

vém puči. Hraji:Macháček, Táborský, Geislerová,Remundová, Melíšková, Sokol...  

18.2. Ne Akční  dobrodružné sci-fi Ruska v českém znění příst.od 12

90´ OCHRÁNCI 50,-

Během studené války dostala tajná organizace za úkol vytvořit skupinu superhrdi-

16.30 hod. nů, kteří budou chránit svou vlast před nadpřirozenou hrozbou.Vědci vybrali 4 jedin-

19.30 hod. ce a úpravami DNA u nich rozvinuli superschopnosti….
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24.2. So Životopisný krimi thriller USA v českém znění příst.od 12

115´ BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER 50,-

Barry /Tom Cruise/ pracuje jako pilot dopravního letadla a rutina těchto letů ho čím

16.30 hod. dál tím  víc ubíjí. Nadšeně skočí po náhodné nabídce z které se vyklube agent CIA.

19.30 hod. Barryho čekají přelety nad základnymi drogových  kartelů a pořizování fotodokumen-

tace. Ale proč létat naprázdno,když může pašovat drogy. Barry to hraje na všechny 

světové strany a daří se mu dobře. Pracuje pro CIA, DEA, narkomafii a vůbec si ne-

připouští, že se jednou jeho domeček z karet zhroutí. A on se opravdu zhroutí….

25.2. Ne Historické drama USA v českém znění příst.od 12

117´ OKLAMANÝ 50,-

16.30 hod. Film podle knihy T. Cillinana nás zavede do izolované dívčí internátní školy, kde za

19.30 hod. zdmi zuří americká občanská válka. Ošetří težce zraněného důstojníka a hned jak

se zotaví jej chtějí vydat jako válečného zajatce. Jenže John si postupně všechny

omotá kolem prstu  včetně ředitelky školy. Hrají:Colin Farrell, Nicole  Kidman…..

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

8.2. 9.15.H.BRUNDIBÁŘI 25,-

TĚŠÍ MNE STAVITELÉ PYRAMID

O MISTR BASY OPOJENI ZVUKEM

KONZERVA ABY BYLO JASNO






