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28. 6. sobota  ….Prci         (USA 2001, komedie) 
   Panictví se sice zbavili, touhy po sexu ne. 
 

 5. 7. sobota  …HARRY POTTER  
(USA 2002, pohádkový rodinný  velkofilm) 

Připravte se na kouzla. Jedna z nejslavnějších  fantasy knížek posledních let se konečně dočkala 
filmové verze.  
 

12. 7. sobota  …Jako (USA 2001, bláznivá komedie) 
Že kočka není pes, že včera není dnes, v tom je ten hlavní fígl, že nový Bond je bígl  a nic 
netušící svět stojí na pokraji třetí světové války o ovládnutí druhu Homo sapiens.  
 

19. 7. sobota  …Pán Prsten ů  
                                                     (USA 2002,  dobrodružný) 

Jeho moc ovládne každého, kdo po něm zatouží. Jen jediný mu dokáže odolat. Společenstvo 
devíti jej musí zničit ….. Po všech stránkách jeden z nejúžasnějších filmů všech dob! 
 

26. 7. sobota          …Deník   (Velká Británie 2001, komedie)                       
Komedie o starých pannách. Jakmile se žena blíží ke třicítce... i ta nejnesnesitelnější semetrika 
ztratí nervy a začne zápasit s prvními příznaky existenciálního pocitu úzkosti: se strachem, že 
umře sama a bude nalezena až za tři týdny, ohlodaná od vlčáka. 

 
 

 2. 8. sobota  …Mumie                  (USA 2001, dobrodružný) 
A nejen ona. Vracejí se i dobrodruzi Brendan Fraser a Rachel Weiszová. Znovu se zaplétají s 
nebezpečnými silami zla a vydávají se do míst, kam po tisíciletí nikdo nevkročil.  
 

9. 8. sobota  …Pravá                            (USA 2001, komedie) 
                                          Letos letí blondýnky, ale pozor… 

16. 8. sobota  …Jurský                    (USA 2001, scifi) 
   Přežijí jen ti, kteří o dinosaurech vědí všechno a nebo vůbec nic! 
 

23. 8. sobota  …Rebelové               (ČR 2001, muzikál) 
Příběh o velké lásce, které dějiny nebyly právě příznivě nakloněny  začíná v prostředí typickém  
pro 60. léta, a to na tzv. "čajích"….  
 

30. 8. sobota  …Z  PEKLA                     (USA2002, kriminální thriller) 
Pouze legenda přežije. Johnny Depp v hlavní roli legendárního příběhu Jacka Rozparovače. 

 
 

 
 
 
 
 


