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Č I S O V I C E 

 

PROGRAM NA ČERVENEC - SRPEN 2003 
ZAČÁTKY  PŘEDSTAVENÍ: 19.30 HODIN 

 

 

28. 6. sobota  Holky to chtěj taky     (Německo 2001, komedie) 
   Tři nejlepší kamarádky a jejich cesta za poznáním. 
 

 5. 7. sobota  SPY KIDS II - Ostrov ztracených snů  
                     (USA 2002, rodinná komedie) 

Svět je znovu v ohrožení. Je třeba povolat Cortézovi. Akce, napětí, humor, fantazie, speciální  
efekty, řada neuvěřitelných vynálezů – znovu a ještě ve větší míře. Série „Spy Kids“ nabízí 
zábavu srozumitelnou dětem i dospělým. 

12. 7. sobota  Dnes neumírej        (USA 2002, bondovka) 
Nejnovější dobrodružství tajného agenta 007 při tajné misi mezi Severní a Jižní Koreou. 
 

19. 7. sobota  Městečko                (ČR 2003,  hořká tragikomedie) 
aneb Sláva vítězům a čest poraženým. Pohled na dobu nedávno minulou. Absurdita často ukazuje 
realitu výstižněji a realita sama je zase často absurdní. 
 

26. 7. sobota          Znamení            (USA 2002, thriller)                      
Nepotřebujete Šestý smysl. Nemusíte být Vyvolení. Stačí, když Vám dají Znamení.  
Mel Gibson v unikátním příběhu, který se dotýká fenoménu záhadných obrazců z kruhů a čar 
vyrytých do kukuřičného lánu. 

 
 

 2. 8. sobota  Jsem agent                                  (USA 2002, komedie) 
Eddie Murphy A Owen Wilson v bláznivé akční komedii. 
 

9. 8. sobota  Na pokraji smrti                       (USA 2003, akční thriller) 
    Steven Seagal a banda hrdlořezů musí ubránit Nový Alcatraz před teroristy, kteří ho chtějí dobýt! 
 

16. 8. sobota  Loď duchů              (USA 2002, horror) 
Na moři je nalezena opuštěná loď, pohřešovaná od roku 1953. Skupina nálezců se rozhodne ji  
dopravit na pevninu, netuší však, že jejich cesta se promění v peklo. 

23. 8. sobota  Kameňák           (ČR 2003, komedie) 
Dodře se pobavit a zasmát, tak to je nová komedie Zdeňka Trošky, která nás svým příběhem 
zavádí do poklidného jihočeského městečka, mezi řadu typických českých postav a postaviček a 
k jejich životům.  
 

30. 8. sobota  Pupendo                              (ČR 2003, komedie) 
Poselství budoucím generacím. Nová celovečerní filmová komedie Jana Hřebejka a Petra 
Jarchovského, inspirovaná povídkami Petra Šabacha. Hrají Bolek Polívka, Jaroslav Dušek, Jiří 
Pecha, Boris Hybner a další.  

 
 


