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Sobota 15. 10.
14:30 Kubo a kouzelný meč
Animovaný / Fantasy, 101 mim, přístupný,  český dabing, 125 / 105 Kč
Chlapec Kubo v doprovodu chytré a přímočaré Opice a trochu 
praštěného Brouka se vydává po stopách svého otce, legendárního 
samuraje. Jeho cílem je nalezení otcovy zbroje, která mu má pomoci 
obstát v boji se zlem. 

Změna programu vyhrazena.

Připravujeme pro Vás v Únoru
Doctor Strange, Odvážná Vaiana: Legenda o konci 
světa, Trollové a další

Připravujeme pro vás v listopadu

Sobota 8. 10.
14:30 Sirotčinec slečny Peregrinové 
pro podivné děti
Fantasy, 128 min, přístupný,  český dabing, 120 Kč
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, 
a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné 
místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti.

Čtvrtek 6. 10.
19:30 Anthropoid
Historický / Válečný, 120 min, od 12 let,  české titulky, 120 Kč
Snímek Anthropoid vychází z výjimečného skutečného příběhu 
vojenské operace za druhé světové války, jejímž cílem byl atentát na 
obergruppenführera SS Reinharda Heydricha.

Pátek 7. 10.
18:30 Instalatér z Tuchlovic
Komedie, 85 min, od 12 let,  česká verze, 120 Kč 
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice 
Tuchlovice u Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce 
se nikdy nezalekne. Vesnická komedie Instalatér z Tuchlovic je o muži, 
který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.

Pátek 14. 10.
18:30 Bezva ženská na krku
Komedie, 97 min, od 12 let,  
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou 
charismatického a bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji na 
prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když 
nový život, tak od základů! 

česká verze, 120 Kč

Sobota 22. 10.
14:30 Lichožrouti
Animovaný / Rodinný, 86 min, přístupný,  česká verze, 130 / 110 Kč
LICHOŽROUTI jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, 
že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. 
Ponožkami se totiž živí!

17:00 Zilionáři
Akční / Komedie, 94 min, od 15 let,  české titulky, 110 Kč
David (Zach Galifianakis) je nekomplikovaný muž, který uvízl v 
monotónním životě. Den co den usedá za volant svého obrněného 
automobilu, aby odvážel obrovské sumy peněz jiných lidí.

Čtvrtek 20. 10.
19:30 Ostravak Ostravski
Komedie , 90 min, od 12 let,  česká verze, 120 Kč 
Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna 
ze štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se 
hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby.

Pátek  21. 10.
18:30 Inferno
Mysteriózní, 122 min,  od 12 let,  české titulky, 120 Kč 
Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, 
spojí své síly se Siennou Brooksovou, doktorkou, do které Langdon 
vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat.

Čtvrtek 13. 10.
19:30 Rodinné štěstí
Drama, 81 min, od 12 let,  české titulky, 80 Kč
Když vás okolnosti donutí ubytovat příbuzné u sebe doma, nebývá to 
žádný med. Stačí chvilka a jeden je podrážděný, druhý ukřivděný a 
třetí vám závidí auto. S přibývajícím počtem dní strávených v jednom 
bytě graduje tahle výbušná situace do sledu vtipných, dramatických i 
absurdně banálních historek.

14:30 Čapí dobrodružství
Animovaný / Rodinný, 87 min, přístupný,  český dabing, 100 Kč 
Čápi nosí děti... nebo alespoň nosívali. Teď nosí balíčky pro 
celosvětového internetového giganta Cornerstore.com. Nejlepší 
doručovatel společnosti, čáp Junior, má být zanedlouho povýšen, 
když náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí.

17:00 Sedm statečných
Akční / Western, 130 min, od 15 let,  české titulky, 120 Kč 
Městečko Rose Creek neustále ohrožuje banda lotrů 
bezohledného průmyslníka Bartholomewa Boqua, který se v 
honbě za ziskem nezastaví před ničím. Zoufalí obyvatelé pod 
vedením Emmy Cullenové se rozhodnou požádat o pomoc sedm 
mužů, pro které, stejně jako pro Boqua, žádné zákony neplatí.

17:00 Já, kocour
Komedie / Rodinný, 87 min, od 12 let,  český dabing, 110 Kč 
Tom Brand je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý a blbec. Snaze 
postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli, je sebestředný 
miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny.

17:00 Jack Reacher: Nevracej se
Akční / Krimi, 116 min, od 12 let,  české titulky, 120 Kč
Reacher nejraději pracuje tam, kde by byl oficiální postup příliš 
zdlouhavý. Jako bývalý major vojenské policie má rád zločiny s 
armádní příchutí a vůbec nejraději ty, které na první pohled nedávají 
smysl. Jako třeba obvinění velitelky Susan Turnerové ze špionáže.


