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1.
sobota
17.30 hod.

8.
sobota
15.30. hod.

15.
sobota
17.30 hod.

22.
sobota
15.30 hod.

29.
sobota
17.30 hod.

Manžel na hodinu

Nevhodný do 12 let

Komedie.
Milanův vztah k doktorce Elišce se slibně vyvíjí, a když se jí už
konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá to, že svatbě nic nestoVstupné 70 .- Kč
jí cestě. Teda kromě jedné „drobnosti" – Milan je stále ženatý.
Film Česko. Délka filmu 104 min.

Lichožrouti

Přístupný film

Animovaný / Rodinný
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou
za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna Vstupné 50.- Kč
– lichá. Ponožkami se totiž živí!
Film Česko / Slovensko. Délka filmu 83 min.

Pohádky pro Emu

Přístupný film
Romantický / Komedie
Petr pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Rytmus
jeho života přeruší telefonát. V nemocnici leží matka, která ho
Vstupné 70 .- Kč
uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera.
Film.Česko. Délka filmu 112 min.

Kubo a kouzelný meč

Přístupný film

Animovaný / Fantasy / Rodinný.
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Kubovi tenhle talent
pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. Každý den v přilehlé Vstupné 50.- Kč
vesnici ohromuje vyprávěním, končícím v před západem slunce.
Film USA Délka filmu 101 min.

Instalatér z Tuchlovic

Nevhodný do 12 let
Komedie.
Čtyřicetiletý Luboš je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice.
Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nezalekne.
Nemá auto, za zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem.
Vstupné 70.- Kč
Film Česko. Délka filmu 85 min.

Upozornění: Podle zákona č.241/1992Sb.platí každý účastník filmového představení
příplatek ve výši 1.- Kč do Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Tento poplatek je již započítán v ceně vstupného.
Pokladna kina otevřena půl hodiny před začátkem představení.

