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ZAHRADNICTVÍ : DEZERTÉR
Druhá kapitola rodinné trilogie, která mapuje období let 1947 - 1953. Režisér Jan Hřebejk
obsadil do hlavních rolí Jiřího Macháčka, Gabrielu Mičovou, Annu Geislerovou ad.
120,- Kč * ČR * drama * 116 min. * mládeži přístupný

AMITYVILLE : Probuzení
Děsivý horor. Každý dům má svá tajemství, ale to co se děje v tomto domě je šílené . . .
110,- Kč * USA * horor * 85 min. * titulky * do 15-ti let nepřístupný

BLADE RUNNER 2049
Třicet let po událostech prvního velice slavného a dnes již kultovního filmu, je tu jeho nové
pokračování. Režie tohoto akčního sci-fi se ujal Denis Villeneuve a do hlavních rolí obsadil
hvězdy jako je Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto i méně známou krásku Anu De Armas.
120,- Kč * USA * akční sci-fi * 163 min. * titulky * do 12-ti let nevhodný * 2 D

BLADE RUNNER 2049
140,- Kč * USA * akční sci-fi * 163 min. * titulky * do 12-ti let nevhodný

HORA MEZI NÁMI
Dobrodružné drama s Kate Winslet a Idrisem Elbou v hlavních rolích. Tito dva hrají
spolucestující, kteří se setkají na letišti a po havárii se ocitnou uprostřed zasněžených hor . . .
120,- Kč * USA * dobrodružné drama * 109 min. * titulky * do 12-ti let nevhodný
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WIND RIVER
Mysteriozní krimi. Záhadná smrt mladé dívky v indiánské rezervaci. Novopečená agentka FBI
je pověřena jejím vyšetřováním. Vůbec netuší co ji čeká a není na to připravena . . .
110,- Kč * USA * krimi * 107 min. * titulky * do 12-ti let nevhodný

FClub

-

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ

České filmové drama mladé režisérky Marty Novákové. Aneta Langerová v roli nespoutané
ruské básnířky Anny Barkovové, která strávila dvacet dva let v sovětských lágrech.
110,- Kč * ČR * životopisné drama * 107 min. * do 12-ti let nevhodný

SNĚHULÁK
Michael Fassbender a Rebecca Ferguson v krimi thrilleru natočeném podle detektivního
příběhu,asi nejlepšího současného spisovatele krimi Jo Nesba. Detektiv Hyrry Hole na stopě
zločince . .
120,- Kč * USA * krimi thriller * 100 min. * titulky * do 15-ti let nepřístupný

koncert / dokument

- SCORPIONS FOREVER

Film o padesátileté historii jedné z legend rockové muziky. Jejich cesta na vrchol, těžké roky
i návrat mezi elitu. Moskevský koncert a ještě mnohem víc v tomto unikátním dokumentu.
130,- Kč * SRN * dokument * 100 min. * titulky * mládeži přístupný

POLSKO - země kříže, podzemí, divočiny a srdce
Nový pořad pelhřimovské agentury POHODÁŘI. Od katolické podstaty Polska a papeže
Jana Pavla II., přes solné doly a Hitlerovi podzemní komplexy, divočinou se zubry, až po
zajímavé obyvatele.
100,- Kč * ČR * dokument * cca. 120 min. * mládeži přístupný

BAJKEŘI
Letní pohodu vám do podzimních časů přináší nová česká komedie od režiséra Martina Koppa
a scénáristy Petra Kolečka (Okresní přebor, Vinaři). I když jste mladí, tak zjistíte, že není jenom
mobil, počítač a sociální sítě, je třeba vyrazit i do opravdového světa. Cyklovýlet bude to pravé !
V hlavních rolích uvidíte Hanu Vagnerovou, A. Mišíka, Jana Komínka, Celeste Buckingham ad.
120,- Kč * ČR * komedie * 95 min. * mládeži přístupný

GEOSTORM : Globální nebezpečí
Premiéra katastrofického thrilleru. Přírodní katastrofy ohrožují naši planetu. Síť satelitů má
zajistit naši bezpečnost. Něco se však pokazilo - systém začne na Zemi útočit . . .
110,- Kč * USA * akční sci-fi * 109 min. * titulky * do 12-ti let nevhodný * 2 D

GEOSTORM : Globální nebezpečí
130,- Kč * USA * akční sci-fi * 109 min. * titulky * do 12-ti let nevhodný

BAJKEŘI
Letní pohodu vám do podzimních časů přináší nová česká komedie.
120,- Kč * ČR * komedie * 95 min. * mládeži přístupný

THOR : Ragnarok
Další pokračování oblíbeného akčního fantasy. Velkolepá filmová show.
vstupné - do 15-ti let - 110,- Kč * ostatní - 130,- Kč
USA* akční fantasy * 125 min. * česká verze (dabing) * do 12-ti let nevhodný * 2 D

THOR : Ragnarok
vstupné - do 15-ti let - 130,- Kč * ostatní - 150,- Kč
USA* akční fantasy * 125 min. * česká verze (dabing) * do 12-ti let nevhodný

THOR : Ragnarok

Uvádíme v původním znění s českými titulky !

vstupné - do 15-ti let - 110,- Kč * ostatní - 130,- Kč
USA* akční fantasy * 125 min. * titulky * do 12-ti let nevhodný * 2 D
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MACH A ŠEBESTOVÁ NA DOVOLENÉ
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.

30,- Kč * ČR * animované pásmo * 69 min.

ESA Z PRALESA
Animovaná dobrodružná rodinná komedie. Neohrožený tučňák Maurice a jeho zvířecí kamarádi
udržují v džungli pořádek. Banda paviánů chce provždy celou džungli zničit . . .
120,- Kč * Francie * animovaná komedie * 97 min. * česká verze (dabing)

MY LITTLE PONY FILM
Animovaný dobrodružný film. Další dobrodružství všech kamarádů z Ponyville.
110,- Kč * USA * animovaný * 99 min. * česká verze (dabing)

