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Středa 3. 6. v 17 hodin - MALÁ Z RYBÁRNY
Podle pohádky H.CH.Andersena “Malá mořská víla“. Příběh rybího krále a jeho tří
dcer, kteří opustili vodní říši a šli žít mezi lidi do města. Nemají to však snadné,
musí čelit mnoha potížím. Vznikl tak silný příběh, bohatý na atmosféru a výrazné,
jedinečné charaktery, který se přiblížil realitě dnešního světa.
Dramat.pohádka ČR
80 minut
Vstupné 100,- Kč
mládeži do 12 let nepřístupný
Středa 3. 6. ve 20 hodin - ŠÍLENÝ MAX : ZBĚSILÁ CESTA
V tomto pokračování se Max vydává na osamělou pouť. Narazí na vyzbrojenou
skupinu v obrněném vozidle, což dá vzniknout velké silniční válce. Hrají: Charlize
Theron, Nicholas Hoult, Tom Hardy, Zoë Krawitz, Rosie Huntington-Whiteley a
další.
Thriller dobrodr. USA/AUSTR. 120 minut
české titulky
Vstupné 90,- Kč
mládeži do 12 let nepřístupný
Pátek 5. 6 ve 20 hodin - ŽIVOT JE ŽIVOT
Manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především své
vlastní. Ondřej Vetchý se objeví ve dvojroli zcela rozdílných mužů. Hrají: Ondřej
Vetchý, Simona Stašová, Bára Poláková, Tereza Voříšková, Petr Vančura, Marek
Taclík, Miroslav Táborský a další.
Komedie ČR
95 minut
Vstupné 110,- Kč
mládeži do 12 let nepřístupný
Neděle 7. 6. v 15 hodin - PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
Ptačí sirotek, který nevyniká krásou ani sílou, by moc rád letěl do Afriky s hejnem
ptačích kamarádů. Vydejte se s nimi na pohádkový let, plný humoru a zážitků.
Animov. FRANCIE
90 minut
česky mluveno
Vstupné 100,- Kč
mládeži přístupný
Středa 10. 6. v 17 hodin - HURÁ NA FOTBAL !
Největší fotbalové dobrodružství jaké jste kdy viděli. Nejen o stolním fotbale ale i o
lásce, přátelství a překonávání problémů v životě.
Animov.ŠPA/ARGENT /INDIE
105 minut
česky mluveno
Vstupné 100,mládeži přístupný
Pátek 12. 6. ve 20 hodin - Š P I Ó N
Špión v sukních je typem agenta, který v sobě spojuje Ramba a komisaře
Clouseaua, proto je na maléry zaděláno. Hrají: Melissa McCarthy, Jason Statham,
Jude Law, Rose Byrne, Miranda Hart a další.
Komedie USA
120 minut
české titulky
Vstupné 120,- Kč
mládeži do 12 let nepřístupný

Neděle 14. 6. v 15 hodin - ZVONILKA A TVOR NETVOR
Víla Zvonilka a její kamarádky se seznámí se záhadným tvorem, kterého se pokusí
zachránit.
Animovaný USA
90 minut
česky mluveno
Vstupné 80,- Kč
mládeži přístupný
Středa 17. 6. v 17 hodin - SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádka o dívce, která na sebe vezme úkol zachránit své bratry za zakletí. Příběh
o odvaze, vytrvalosti, síle, lásce a pravdě. Hrají: Marta Issová, Zuzana Bydžovská,
Sabina Remundová, Jakub Zindulka, Zuzana Čapková, Kristína Svarinovská a d.
Pohádka ČR
100 minut
Vstupné 100,- Kč
mládeži přístupný od 6 let
Pátek 19. 6. v 17 hodin - JURSKÝ SVĚT
Vedení parku hledá nové způsoby, jak tuto podívanou zatraktivnit ještě více. V tuto
chvíli přicházejí komplikace. Když se jeden z tvorů utrhne ze řetězu a začne si
vylepšovat jídelníček zaměstnanci parku a pak i návštěvníky, jde již o život. Hrají:
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D´Onofrio, Omar Sy a další.
Dobrodr.USA
105 minut
česky mluveno
Vstupné 120,- Kč
mládeži přístupný
Neděle 21. 6. v 15 hodin - VELKÁ ŠESTKA
Nafukovací robot nadměrných rozměrů má na základě svého programu jen jednu
hlavní starost – pomáhat. Když město postihne ničivá událost, obrátí se na něj a
utvoří skupinu dokonalých hrdinů – Velkou šestku.
Animov. USA
105 minut
česky mluveno
Vstupné 80,- Kč
mládeži přístupný
Středa 24. 6. ve 20 hodin - ODEBRAT Z PŘÁTEL
Zesměšnit někoho uveřejněním nelichotivé fotky nebo lechtivého videa na
internetu, vás může stát život.To se stalo studentce po zveřejnění její podnapilé
fotky a ona spáchala sebevraždu. V den výročí její smrti se její kamarádi sejdou na
videochatu, kde se do diskuze zapojí i mrtvá spolužačka. Hrají: Heather Sossaman,
Matthew Bohrer, Courtney Halverson, Shelley Hennig a další.
Horror USA
85 minut
české titulky
Vstupné 110,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný
Pátek 26. 6. ve 20 hodin - DIVOKÁ DVOJKA
Vzorná policistka a klíčový svědek v procesu s mafií, který je svěřen do její
ochrany, jsou nuceni se vydat na útěk před najatými zabijáky. Hrají: Reese
Whiterspoon, Sofía Vergara a další.
Akční komed.USA
100 minut
české titulky
Vstupné 110,- Kč
mládeži do 12 let nepřístupný
Neděle 28. 6. v 15 hodin - M I M O N I
Tito žluťoučcí dobráci odjakživa slouží vždy největšímu padouchovi. Když už
žádného nemohli nalézt, upadli do deprese, ze které se je pokusili dostat tři
hrdinové.
Animov.komed.USA
100 minut
česky mluveno
Vstupné dosp. 125,- Kč
mládeži přístupný
děti 100,- Kč

