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Heidi, děvčátko z hor
Úterý  1.11.  13,30 a 17,00 hod.

Německo / Švýcarsko /Rodinný/dobrodružný / 2015 / dabing /105 min.
Hrají: Anuk Steffen, Bruno Ganz, Quirin Agrippi a další.
Režie: Alain Gspone
Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně  
s kamarádem Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání 
si svobody švýcarských Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka.
Nové filmové zpracování klasického díla světové literatury od Johanny 
Spyriové se vyznačuje nádherně nasnímanou švýcarskou  přírodou a hře-
jivou atmosférou, která osloví každého od nejmenších diváků po babičky.

Dívka ve vlaku
Pátek 2.12.  19,00 hod.

USA / Thriller / 2016 /  titulky / 112 min. / 
Hrají: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett a další.
Režie: Tate Taylor
Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem města 
Witney. Vlak projíždí kolem svého starého domu, kde bydlí její exman-
žel se svou novou manželkou Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný 
manželský pár. Rachel si postupně tento pár oblíbí a sama pro sebe si je 
pojmenuje ‚Jess a Jason‘. Zdá se, že mají dokonalý život, a Rachel jim zá-
roveň závidí i přeje jejich štěstí.   

Dítě Bridget Jonesové
Pátek 9.12.   19,00 hod.

VB/Francie/ USA/ Romantická komedie /2016/dabing/123 min. 
Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey a další.
Režie: Sharon Maguire
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Joneso-
vá je stále bez chlapa.Trochu povyrostla, stala se z ní úspěšná televizní 
produkční, vydělává dost peněz, ale je to pořád ta samá Bridget, která 
přitahuje maléry jako magnet, Jak název třetího dílu slavné série napoví-
dá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková 
věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto 
netuší, s kým počala.

50,-

Lichožrouti
Úterý 13.12.   13,30 a 17,00
ČR/SR/Chorvatsko/Animovaný/Dobrodružný/ 2016/ 83 min.
Režie: Galina Miklínová
LICHOŽROUTI jsou malí neviditelní tvorové, kteří mohou za to, že nám 
lidem z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – ta lichá. Licho-
žrouti se ponožkami totiž živí! Film o radostech a strastech zlodějů po-
nožek - LICHOŽROUTŮ  a jejich soužití s námi lidmi. Podle bestselleru 
spisovatele Pavla Šruta a výtvarnice Galiny Miklínové.
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