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5.
sobota
17.30 hod.

12.
sobota
15.30 hod.

19.
sobota
15.30 hod.

26.
sobota
17.30 hod.

Věčně tvá nevěrná

Přístupný od 12 let

Komedie / Drama / Romantický
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí
aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje
péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší a Vstupné 70 .- Kč
krásnější ženy.
Film Česko. Délka filmu 92 min.

Ferdinand

Přístupný film

Rodinný / Animovaný
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským
sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá
holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. Narodil Vstupné 50.- Kč
se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný
kus do výšky, do délky i do šířky.
Film USA. Délka filmu 108 min.

Čertoviny

Přístupný film
Pohádka
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale
protože si k práci neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a
klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho
zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklí- Vstupné 50 .- Kč
zení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a
oba povalili kotel s hříšnou duší.
Film Česko. Délka filmu 101 min.

Až na dno
Drama / Romantický / Thriller
Přístupný od 12 let
Když se v Normandii během pobytu u moře britský tajný agent
James náhodně na pláži setká s podmořskou bioložkou Danielle,
jejich cesty se na chvíli spojí a vytvoří se mezi nimi silné pouto.
Čas jejich sblížení je však limitován právě a pouze jen na těchto Vstupné 70.- Kč
pár dnů na poklidném francouzském pobřeží.
Film USA / Německo / Francie / Španělsko. Délka filmu 111 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.

