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4. 7. ČT

Na samotě u lesa

„ Hrdiny jsou manželé Oldřich a Věra Lavičkovi, kteří se svými dětmi
Petříkem a Zuzankou odjíždějí do Loukova na chalupu svého známého a dál už to znáte…“
(Komedie / Rodinný, Československo, 1976, 95 min)

5. 7. PÁ

LUCIE revival – TANEČNÍ ZÁBAVA

6. 7. SO

OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas
Pepika Hnátka

„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete vokres.“
80,(komedie, ČR, 2012, 104 min., nevhodný mládeži do 12 let)

12. 7. PÁ

Expendables: Postradatelní 2

„ Stará známá banda Postradatelných Barney Ross (Sylvester Stallone),
Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunner Jensen
(Dolph Lundgren), Toll Road (Randy Couture) a Hale Caesar (Terry
Crews) se dají opět dohromady poté, co je tajný agent CIA Church
(Bruce Willis) povolá, aby jim zadal zdánlivě jednoduchou zakázku.“
80,(Akční / Thriller / Dobrodružný, USA, 2012, 103 min) 

13. 7. SO

Ortel – KONCERT HUDEBNÍ ROCKOVÉ
SKUPINY + Prasátor (Alkehol revival)

19. 7. Pá	

Obecná škola

„ Je krátce po válce a do chlapecké třídy jedné ze škol na předměststí
Prahy chodí také desetiletý Eda Souček se svým kamarádem Tondou.
Stejně jako ostatní spolužáci, také Eda s Tondou zcela ignorují pokusy rezignované učitelky Maxové o výuku a spíš než o učivo se zajímají o barvu jejích kalhotek. “
(Komedie, Československo, 1991, 97 min)

20. 7. SO	Ať žijí duchové
„ Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou chlapci a děvčata, kteří
vytáhnou do boje proti některým dospělým ze své obce, když chtějí
proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za vydatné pomoci duchů,
rytíře Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcerky Leontýnky obývajících
zchátralý objekt, a mnoha trpaslíků, které rytíř přivolal, se jim podaří
dosáhnout cíle…“
(Rodinný / Komedie / Hudební, Československo, 1977, 80 min)

10. 8. SO
ABBA
World
revival
„ Představujme vám
absolutní světovou špičku tohoto
hudebního oboru
s dokonalou živou
interpretací skladeb
ABBA na špičkové
úrovni,  včetně dokonalé image, dobových
kostýmů a pódiové
choreografie.“
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16. 8. PÁ

Copak je to za vojáka...

„ … vojna sice nebyla kojná, ale jinak to byla náramná legrace. Svobodník Kouba sloužící u výsadkářů má slabost na ženy. Jeho nadřízený
ho nemá rád. V době vojenského cvičení na cestě do kasáren však
Kouba ukáže opravdový charakter, když zachrání život malému chlapci,
usvědčí zloděje a najde si partnerku na celý život sestru velitele.“
(Komedie, Československo, 1987, 85 min)

17. 8. SO	Slunce, seno, jahody
„ Všechno začíná v okamžiku, kdy do jihočeské vísky Hoštice přichází
student vysoké zemědělské školy Šimon Plánička, aby nastoupil
v místním JZD na brigádu…“
(Komedie, Československo, 1983, 94 min)

26. 7. PÁ

Pouťová taneční zábava – Ešner band

23. 8. PÁ

27. 7. SO

KATAPULT
Olda říha: „50 let hraju rock“
KONCERT LEGENDÁRNÍ ROCKOVÉ KAPELY

Turbo – KONCERT LEGENDÁRNÍ
ROCKOVÉ KAPELY + host Kabát revival

24. 8. SO

Tankový prapor

2. 8. PÁ	S Čerty nejsou žerty
„ Chamtivá macecha připraví svého nevlastního syna Petra
o všechno, včetně dědictví po jeho otci. Když už Petr neví kudy kam,
potká věrného a spravedlivého přítele samotného čerta“
(Pohádka, Československo, 1984, 91 min)

3. 8. SO

BRUTUS – TANEČNÍ ZÁBAVA

9. 8. PÁ

VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ

„Kdo by neznal Otu Rákosníka? Nezapomenutelný film Jiřího Menzela.“
(komedie, Československo, 1985, 98 min.)
prvních 100 piv = jedno za 10 kaček

„ Hrdinou neradostného i když převážně humorného pohledu na vojenský život v roce 1953 je rotný Dany Smiřický, potýkající se společně se svými kamarády s tupostí a „buzerací“ důstojnického sboru.“
(Komedie, Československo, 1991, 83 min)

30. 8. PÁ	S tebou mě baví svět
„ Každoroční pánská jízda tří otců se vlivem razantního zásahu
manželek stává něčím jako mateřskou školou v zimní přírodě. Jejich výchovné metody jsou velmi svérázné a vyvolávají plno zmatků
a úsměvných situací…“
(Komedie / Rodinný, Československo, 1982, 82 min)

31. 8. SO	Sára + Rock Wonder – TANEČNÍ ZÁBAVA
14. 9. So	

Generace Rock – TANEČNÍ ZÁBAVA
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