
       

         

                                                       

                                                        

                                                                                             

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com 

 

Sobota 

9. 12. 2017 

19:oo hod.  

Vstupné 110,- 
Kč 

 

Animovaný Ferdinand vznikal od roku 2011 a seznámí nás 
s nejmilejším a nejhodnějším býkem na světě, jehož jedinou 
vášní je čichání ke květinám. Když ho ale jednoho dne 
omylem označí za nebezpečné zvíře, je rázem chycen a 
odvezen z domova. Ferdinand se ale ke své rodině hodlá 

vrátit a tak se vydává na úžasné dobrodružství, na němž 
dokazuje, že nemůžete soudit býka podle obalu. 

Sobota 

16. 12. 2017 

19:oo hod.  

Vstupné 130,- 

děti 110,- Kč 
 

Sobota 

23. 12. 2017 

19:oo hod 

Vstupné 100, -Kč 

 

Star Wars:Poslední z Jediů 

 

Špindl 

 Paddington 2 

 

Šmoulové, 
zapomenutá 
vesniceZZaapomZ
azapomenutá 
vesnice 

Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou 
Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl 
koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, 
začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento 
dárek ukraden... 

Sobota 

30. 12. 2017 

16:30 hod. 

19:oo hod. 

Vstupné 120,- 
 

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 uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden 
zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. 

Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou vypráví 

příběhy několika podob lásky: o trampotách náctiletého Alberta, 
který je až po uši – a hlavně neopětovaně – zamilován do sestry 
svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodiči, 
tedy o varietním kouzelnickém duu prožívajícím krizi středního 
věku, a také o lásce rodičovské. 

Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm 
pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího 
filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními 

hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během 
kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z 
minulosti 

Přání k mání 

Sobota 
6. 1. 2018 
16:3o hod. 
19:oo hod. 

Vstupné 130,- 

děti 110,- Kč 

 

Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého 
Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda 
na dámskou jízdu v celovečerní zimní komedii 
Špindl. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i 
trochu milostného dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale 
Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád single.  

 

Čertoviny Ferdinand 

Sobota 

13. 1. 2017 

16:30 hod. 

Vstupné 120,- 

děti 100,- Kč 
 

 

http://www.kinobox.cz/film/435989-ferdinand
https://www.csfd.cz/film/331937-star-wars-posledni-z-jediu/zajimavosti/?type=film
https://www.csfd.cz/film/328343-star-wars-sila-se-probouzi/

