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2. 8. sobota
3. 8. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

AMORŮV ÚLET
90 min.
Láskou zklamaný zoufalec požádá o ruku neznámou servírku a kupodivu uslyší „ano“. Další se odehrává ve znamení trapasů,
komických nedorozumění a mnoha absurdních situací. Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

5. 8. úterý
6. 8. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

ĎÁBLOVA DÍLNA
90 min.
Téměř pravdivý příběh o největší padělatelské operaci v dějinách. Cílem nacistů před 2. světovu válkou bylo oslabení měn
nepřátel. Film Rakousko/Německo.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

9. 8. sobota
10. 8. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

AŽ NA KREV
158 min.
Film se odehrává v Kalifornii na přelomu století. Příběh dokumentuje vzestup osamělého otce, který se z živořícího horníka
ve stříbrném dole vypracuje na pozici ropného magnáta. Film USA.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži nepřístupno

12. 8. úterý
13. 8. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

KUNG FU PANDA
99 min.
Po je panda. Velká, líná (a animovaná), a byť je velkým fandou kung-fu, jeho zájem je spíše teoretický. Dávné proroctví
ho ovšem určí za zachránce jeho poklidného světa a on musí začít trénovat. Animovaná komedie USA v české verzi.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

16. 8. sobota
17. 8. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

MEJDAN V LAS VEGAS
99 min.
Tradiční romantická komedie o dvou mladých lidech, jejichž osudy se nečekaně, ale o to intenzivněji, střetnou v jednom
z nejhříšnějších měst světa. Štěstí je na dosah? Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

19. 8. úterý
20. 8. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY 122 min.
Další pokračování populární archeologické série. V novém dobrodružství bude univerzitní profesor pátrat po další slavné
relikvii – záhadné křišťálové lebce. Dobrodružný film USA.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

23. 8. sobota
24. 8. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

26. 8. úterý
27. 8. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

30. 8. sobota
31. 8. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

2. 9. úterý
3. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

OKO BERE
123 min.
Příběh podle skutečných událostí o skupině studentů bostonské MIT, kteří pod vedením svého neortodoxního profesora
přišli na to, jak využít svých matematických schopností a přijít si v Las Vegas na velké peníze. Film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

6. 9. sobota
7. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

HANCOCK
92 min.
Hancock je sice superhrdina, ovšem jeho dobré skutky se zpravidla tak nějak vymknou, takže není divu, že jeho popularita
je mezi obyvateli L. A. na bodu mrazu. Napraví mu reputaci odborník? Akční komedie USA v české mluvě!
Mládeži přístupno od 12 let

9. 9. úterý
10. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

SEX VE MĚSTĚ
146 min.
Milostné ekapády čtveřice půvabných Newyorčanek skončily na televizní obrazovce před čtyřmi lety happy endem,
nyní se máme dozvědět odpověď na otázku stejně logickou jako nebezpečnou – co se stalo pak? Film USA.
Mládeži do 18 let nepřístupno

13. 9. sobota
14. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

STALO SE

90 min.

Na světě se objevila úplně nová epidemie. Rychle se šíří a je smrtelná. Jejím nejhorším příznakem je pak naprostá ztráta
základního pudu každého jedince – pudu sebezáchovy. Sci-fi thriller o monstrózní ekologické katastrofě. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži nepřístupno

PENELOPE

102 min.

Pohádková moralita o prastaré rodinné kletbě, která ženám z jejich rodu naděluje místo nosu prasečí rypáček.
Vysvobozením je muž, který je bude milovat takové, jaké jsou… Bude na toho pravého čekat? Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

BOBULE

90 min.

Komedie o dvojici podvodníčků, kteří hledají útočiště před zákonem v bezpečí moravské vesnice. Úspěšný nový
český film Tomáše Bařiny. Hrají: K. Hádek, L. Langmajer, T. Voříšková, L. Lipský a další.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno

JAK UKRÁST NEVĚSTU

102 min.

V životě mladého muže plném žen je Hannah životní jistotou nejlepší kamarádky. Když se ale zasnoubí s jiným,
pozdě pochopí, že právě ona je ta pravá – jak se ale zbavit ženicha? Romantická komedie USA.
Mládeži přístupno
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