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7.
sobota
17.30 hod.

14.
sobota
15.30 hod.

21.
sobota
17.30 hod.

28.
sobota
17.30 hod.

Madam služebná

Přístupný film

Komedie / Drama
Bohatý a dobře situovaný americký pár Anne a Bob se rozhodne
okořenit svůj upadající vztah a přestěhuje se do zámku v romantické Paříži. Při přípravě večeře paní domu zjistí, že u stolu je
prostřeno jen pro 13 hostů a to ve své pověrčivosti v žádném Vstupné 70 .- Kč
případě nemůže dovolit. Trvá na tom, aby se její věrná služebná
Mária přestrojila za tajemnou španělskou šlechtičnu.
Film Francie. Délka filmu 90 min.

Koala Johny: Zrození hrdiny

Přístupný film

Rodinný / Animovaný
Koala Johnny j e tak trochu zvláštní - narodil se, na rozdíl
od ostatních medvídků koala, se zářivě sněhobílou srstí. A proto
je také terčem posměchu ostatních. Johnny se tak rozhodne Vstupné 50.- Kč
raději přidat k cirkusu, kde najde nové kamarády.
Film USA. Délka filmu 85 min.

Bajkeři

Přístupný film

Komedie
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou
tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou
donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“
Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením Vstupné 70 .- Kč
zjišťují, že tam venku je skutečný svět.
Film Česko. Délka filmu 93 min.

Thor: Ragnarok

Přístupný od 12 let
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / Komedie
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného
kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil
včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova
Vstupné 70.- Kč
Film USA. Délka filmu 130 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.

