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červen 2013

sobota 1. června v 15 hodin  film Španělsko
neuvěřitelná dobrodružství 
tada stonese

Rodinný animovaný film. Komedie. Tad, snílek pracující na stavbě, je dík záměně za 
slavného archeologa poslán na expedici do Peru. S pomocí Jeffa – svého věrného psa 
a  neohrožené archeoložky se pokusí zachránit bájné Ztracené město Inků…
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné dospělí 120Kč / děti 100 Kč

sobota 1. června v 19 hodin film ČR
JedlíCi, aneb sto Kilo lásKY…

Komedie. Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem 
hubnout. A i když každý z nich k tomu má jiný důvod, všichni tu teď pod dohledem 
asketického primáře podstupují nejroztodivnější procedury a cvičení. Hrají M. Chára, 
I. Andrlová, M. Stropnický, V. Žilková 
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 70 Kč

středa 5. června v 19 hodin film USA
z Cizího Krev neteče

Komedie. Co všechno se vám může stát, když vám někdo ukradne totožnost? A co 
musíte podstoupit, abyste ji získali zpátky. Tvůrci Šéfové na zabití a Méďa přivedli na 
světě dalšího nesnesitelného antihrdinu. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 111 minut, vstupné 90 Kč

pátek 7. června ve 20 hodin film USA
sCarY Movie 5

Hororová komedie. Pátý díl legendární série slibuje návrat na začátek. Tedy k neu-
věřitelně hrubozrnnému humoru. Mladým manželům, Danovi a Jody, se narodí první 
dítě. Místo radosti se však musí vypořádávat s narůstajícím počtem nadpřirozených 
jevů v domácnosti. 
Mládeži od 12 let přístupný, 85 minut, titulky, vstupné 90 Kč

sobota 8. června v 15 hodin film USA
Království lesníCh strážCŮ

Animovaná komedie pro všechny. Zažijte dobrodružství ve světě, o kterém jste 
dosud neslyšeli. Příběh věčného boje dobra se silami zla, kde dobro ochraňuje pří-
rodu a zlo naopak chce přírodu nemilosrdně zničit. Snímek nabitý světem fantazie 
a jedinečným humorem.
Mládeži přístupný, dabováno, 102 minut, vstupné dospělí 150 Kč / děti 130 Kč

sobota 8. června v 19 hodin film USA
velKá svatba

Komedie. Nejvyšší čas zahrát si na rodinu. Nebezpečně zábavný snímek, ve kterém 
se během svatebního víkendu sejdou pod jednou střechou hned čtyři držitelé Oscara: 
Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Robin Williams. 
Mládeži od 15 let přístupný, 90 minut, vstupné 90 Kč

středa 12. června v 19 hodin  film ČR
šMeJdi

Varovný dokumentární film. Co se skrývá za předváděcími akcemi? Manipulace, 
nátlak, ponižování, agrese. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem 
zdarma? 
Mládeži přístupno, 80 minut, vstupné dospělí 70 Kč / senioři od 65 let zdarma 

pátek 14. června ve 20 hodin film USA
nevědoMí

Akční/sci-fi. Planeta Země to má v roce 2073 spočítané. Drtivý útok mimozemské 
civilizace se sice před lety podařilo odrazit, ale přestala být místem k životu. Lidé se 
z ní odstěhovali a na jejím povrchu zůstalo jen pár techniků…
Mládeži do 12 let nevhodný, 124 minut, vstupné 90 Kč

sobota 15. června v 15 hodin film ČR
PásMo PohádeK – tři louPežníCi

Kubula a Kuba Kubikula ❖ Tři loupežníci ❖ Kouzelný dědeček ❖ Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký ❖ Strašidlo ve škole ❖ Velbloudí nápady ❖ Jak šlo vejce na vandr
Mládeži přístupný, 65 minut, vstupné 60 Kč

sobota 15. června v 19 hodin film USA
velKÝ GatsbY

Drama/romantický. Příběh N. Carrawaye, který opustil středozápad a na jaře roku 
1922 se vydává do New Yorku, města s uvolněnou morálkou a populárním jazzem. 
Hlavní roli ztvárnil Leonardo Di Caprio. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 148 minut, vstupné 120 Kč

středa 19. června v 19 hodin  film USA
něKdo to rád horKÉ

v rámci přehlídky zdigitalizovaných filmů s Marilyn Monroe.
Komedie. Když se dva muzikanti z Chicaga stanou svědky vyřizování účtů zločineckého 
podsvětí , nastoupí rychle do vlaku směřujícího na Floridu v přestrojení za Josephinu 
a Daphne – členky jazzové skupiny. 
Mládeži přístupný, titulky, 120 minut, vstupné 60 Kč

pátek 21. června ve 20 hodin film USA
tísŇová linKa

Thriller. Bravurně natočený napínavý thriller s okouzlující Halle Berry v hlavní roli. 
Její Jordan je zkušená operátorka tísňové linky, které změní život volání zoufalé dívky 
– oběti únosu.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 95 minut, vstupné 100 Kč

sobota 22. června v 15 hodin film ČR
čtYřlísteK ve službáCh Krále

Animovaný film pro všechny. Opakujeme pro úspěch příběh populárních postaviček. 
Hrají: O. Brzobohatý, I. Trojan a další.
Mládeži přístupno, 90 minut, vstupné 80 Kč 

sobota 22. června v 19 hodin film V. Británie
záhada horY MrtvÝCh

Thriller. Skupina amerických studentů se rozhodne natočit dokumentární film a objas-
nit tak jednu z největších záhad minulého století. Skutečný příběh horala a jeho osmi 
přátel, ktří na Urale v roce 1959 za velmi záhadných okolností přišli o život. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 100 minut, vstupné 80Kč

středa 26. června v 19 hodin film Španělsko
rozKoš v oblaCíCh

Komedie. Děj se odehrává v letadle mířícím do Mexika. Někde nad Mexickým zálivem 
se letadlo porouchá a pilotům, letuškám a pasažérům nezbývá, než si naposledy 
pořádně užít života. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 90 Kč

pátek 28. června ve 20 hodin film ČR
isabel

Thriller/dobrodružný. Příběh odehrávající se během jednoho dne a jedné noci 
v současné Ostravě. Začínající novinářka Isabel se ve snaze o senzační reportáž vydává 
za tajemným mužem… 
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 minut, vstupné 90 Kč

sobota 29. června v 15 hodin film ČR
Kovář z Podlesí

Rodinná pohádka, ve které je všechno trochu jinak. Pohádkový souboj dobra se 
zlem, snaha o získání pravé lásky. V hlavních rolích B. Polívka, J. Somr, M. Markovič, 
I. Chýlková.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 90 Kč

sobota 29. června v 19 hodin film USA
Muž z oCeli

Fantasy. Mladý chlapec zjistí, že má mimořádné schopnosti a že není z této planety. 
Jako mladý muž se vydá na cestu za zjištěním odkud pochází a s jakým záměrem byl 
vyslán na Zemi. Objeví v sobě hrdinu, který má zachránit svět před zničením…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 143 minut, vstupné 130 Kč

Rezervace a předprodej vstupenek na 
www. disdata. cz 


