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6.
sobota
17.30 hod.

7.
neděle
15.00. hod.

13.
sobota
15.30 hod.

20.
sobota
17.30 hod.

Toman

Nevhodný do 12 let
Drama / Historický
Neuvěřitelný příběh Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční
rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s velkou mocí a zásad- Vstupné 70 .- Kč
ním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby.
Film Česko / Slovensko. Délka filmu 145 min.

O chytré kmotře lišce
Divadlo Andromeda Praha
Pohádka s písničkami o kmotře lišce, která svou chytrostí a
Vstupné:
sympatickou lstivostí napálí lidi, co si myslí, že jsou pány
děti
20.- Kč
tvorstva. Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě
dospělí
50.- Kč
dobře dopadnou.
Délka představení 50 min.

Louskáček a čtyři říše

Přístupný film
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve
které se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit ji k tomu klíči
zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického Vstupné 50 .- Kč
paralelního světa.
Film.USA. Délka filmu 100 min.

Léto s gentlemanem

Přístupný film

Komedie / Romantický
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti pár
desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže Vstupné 70.- Kč
jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu.
Film Česko. Délka filmu 98 min.

27.

Leo da Vinci: Mise Mona Lisa

sobota
15.30 hod.

Animovaný / Dobrodružný
Leonardo je kreativní odvážný chlapec, který svými vynálezy
neustále překonává zákony fyziky. Když však požár zničí
všechen majetek Lisina otce, vydává se Leo s přáteli na tajemný
ostrov hledat ztracený poklad, jímž by uhradil vzniklé dluhy.
Film Itálie . 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.

Přístupný film

Vstupné 50.- Kč

