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Pokladna se otevírá ½ hodiny před začátkem představení.
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pátek 3. 7.

LASSIE SE VRACÍ

děti 25 Kč
dospělí 50 Kč

Německo. Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie
je převezena až na druhý konec země. Z nového domova ale uteče a vydává se na neuvěřitelně
odvážnou, strastiplnou a někdy i zábavnou cestu zpátky.
Dobrodružný / Drama / Rodinný

neděle 5. 7.

BLÍŽENEC

50 Kč

USA. Zběsile prchá napříč kontinenty, než mu dojde, že pokud má mít aspoň nějakou šanci na přežití,
musí se svému pronásledovateli postavit tváří v tvář. Když se mu ale podívá do očí, má najednou
mnohem víc otázek než odpovědí. Proti němu stojí jeho o třicet let mladší Já. A stále ho chce zabít.
Akční / Drama / Sci-Fi / Thriller

pátek 10.7.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

90 Kč
neděle 12.7.
50 Kč
pátek 17. 7.
50 Kč
neděle 19.7.
50 Kč
pátek 24. 7.

50 Kč
neděle 26. 7.
50 Kč
pátek 31. 7.
děti 25 Kč
dospělí 50 Kč

97´

117´
od 12 let
109´

ČR / Slovensko. Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena odjíždí na
popud své tety Ely s nadšeným osmiletým synkem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak
vyhla svému citovému problému.
Romantický / Komedie

STAŘÍCI
ČR / Slovensko. Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč
republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své
činy nikdy oficiálně potrestán.
Drama / Road movie

VLASTNÍCI
ČR. Patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se
musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout.
Komedie / Drama

MŮJ PŘÍBĚH
ČR. Elizabethin příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat se ze dna, o ozdravné síle humoru, o ceně
přátelství a také vůli otevřít srdce a nezanevřít na lásku. Hrají: Vlastina Kounická Svátková, Vilma
Cibulková, Saša Rašilov nejml., Tereza Kostková,
Romantický / Drama

NEVIDITELNÝ
USA. Proč se kolem ní dějí věci, jež nedokáže vysvětlit a které mají čím dál děsivější průběh a
důsledek?. Buď se Cecilia regulérně zbláznila, nebo se v její blízkosti pohybuje někdo, kdo je
doslova neviditelný a má jediný cíl – připravit ji o všechno, na čem jí v životě kdy záleželo. Jenže
jak můžete bojovat s protivníkem, kterého nevidíte a který možná navíc existuje jen ve vaší hlavě?
Horor / Thriller / Sci-Fi

PŘIPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
ČR. Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá
klišé kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního
prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace.
Krimi / Komedie

97´
od 12 let
93´
od 12 let
125´
od 15 let

97´
od 12 let
102´

DOLITTLE
USA. Dolittle se musí vydat na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. Samozřejmě v doprovodu
svých přátel, mezi nimiž je i ustrašená gorila, praštěná husa, cynický pštros, optimistický lední
medvěd nebo neuvěřitelně chytrý papoušek.
Dobrodružný / Drama / Rodinný
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