
2.2.
čtvrtek

19.00 h

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její 
oslavě sešla celá rodina, což se tentokrát nedaří. Její syn Petr má jiné 
plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit 
narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve stejný den. 
A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím. 
Líba se však své oslavy nehodlá jen tak lehce vzdát. Rozhodne se Petra 
překvapit a s celou rodinou se přesunout k němu. Nečekaná návštěva 
donutí Petra k rychlé improvizaci. Udělat před svou rodinou z přítele 
Karla kolegu z práce a z jeho sestry Veroniky svou přítelkyni je v podstatě 
hračka. Jenže to ještě Petr netuší, že tohle je teprve začátek a dnešní den 
bude jedna velká jízda na horské dráze…
komedie (ČR), 93 minut   

3.2.
pátek

19.15 h

MUŽ JMÉNEM OTTO     
Film, jehož předlohou je celosvětový knižní 
bestseller „Muž jménem Ove“, vypráví příběh 
mrzouta Otta Andresona (Tom Hanks), který 
po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto 
je připraven všechno ukončit, ale plány mu 
naruší mladá živá rodina, která se nastěhuje 
do sousedního domu. Otto se tak seznámí 
s Marisol, která ho vyzve vidět věci jinak, 
a vznikne tak neočekávané přátelství, které 
mu změní život. Dojemný a vtipný příběh 
o lásce, ztrátě a životě ukazuje, že rodinu lze 
najít na nejneočekávanějších místech.
komedie/drama (USA), 126 minut  

4.2.
sobota

17.00 h

ASTERIX A OBELIX:
ŘÍŠE STŘEDU
Píše se rok 50 před Kristem, Galie je 
obsazena Římany. Celá? Ne, jedna vesnice 
v Armorice pořád odolává římskému 
uchvatiteli. A právě sem čínská císařovna 
FuYi, která požádá Galy o pomoc. V čínském 
císařství se totiž dostal k moci jistý Feng 
Tsin Qin, který svrhl princeznu. Sláva Galů 
je podle všeho známá až do Šanghaje... 
komedie (USA), 116 minut    

4.2.
sobota
19.15 h

OSTROV
Richard (J. Langmajer) a Alice (J. Plodková) 
se na exotické dovolené pohádají, protože 
Richard se chce nechat rozvést. Rozhodnou 
se, že odletí předčasně domů, ale jejich malý 
letoun ztroskotá na opuštěném ostrově, 
Richard a Alice jsou tak nuceni společně 
čekat na záchranu. Osamělí trosečníci se 
na tropickém ostrůvku musí postarat nejen 
o svou záchranu a přežití, ale také začít znovu 
spolupracovat a hledat k sobě cestu zpátky.
dobrodružný/komedie (ČR), 100 minut   

9.2.
čtvrtek

19.00 h

KORZET  
Císařovna Sissi je módní ikonou a ztělesněním mladistvé krásy. Píše 
se rok 1877 a blíží se její 40. narozeniny, spoutaná svým postavením 
i nevybíravou kritikou však nemá důvody k oslavám. Chce si zachovat 
mladistvý vzhled, a tak uzavírá své tělo do stále pevnějšího korzetu. Jaký 
by ale mohla žít život, kdyby se oprostila od konvencí a pedantského 
drobnohledu vídeňského dvora? Nadčasový příběh o odvážné ženě a její 
nehynoucí touze po svobodě, kterému vévodí Vicky Krieps jako rebelující 
panovnice, jež se rozhodla vzít osud do vlastních rukou.
historický/životopisný/drama (Rakousko/SRN/Lucembursko), 113 minut  
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5.2.
neděle

+

19.2.
neděle

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Píše se rok 50 před Kristem, Galie je obsazena Římany. Celá? Ne, jedna 
vesnice v Armorice pořád odolává římskému uchvatiteli. A právě sem 
čínská císařovna FuYi, která požádá Galy o pomoc. V čínském císařství 
se totiž dostal k moci jistý Feng Tsin Qin, který svrhl princeznu. Sláva 
Galů je podle všeho známá až do Šanghaje... 
komedie (USA), 116 minut   

10.2.
pátek

19.00 h

MUŽ JMÉNEM OTTO         
Americká komedie, v hlavní roli Tom Hanks.  
Podrobnosti viz promítání 3.2.  

17.2.
pátek

19.00 h
+

18.2.
sobota

19.00 h

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA      
Scott Lang (Paul Rudd) a Hope Van Dyne 
(Evangeline Lilly) spolu s Hankem Pymem 
(Michael Douglas) a Janet Van Dyne (Michelle 
Pfeiffer) prozkoumávají kvantovou říši, kde se 
setkávají s podivnými tvory a vydávají se na 
dobrodružství, které přesahuje hranice toho, 
co si mysleli, že je možné. 
sci-fi/fantasy/akční (USA), 120 minut  

11.2.
sobota

VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE
Situační komedie s neobvyklou zápletkou v podání Divadla Pikl. 
Předprodej a prodej vstupenek zajišťuje Divadlo Pikl. 
Sál KC Panorama, začátek v 19.00 hodin.

24.2.
pátek

+

25.2.
sobota

POSLEDNÍ DOUTNÍK
Hořká komedie v podání Divadla Pikl.  
Předprodej a prodej vstupenek zajišťuje Divadlo Pikl. 
Sál KC Panorama. 
Začátek v 19.00 hodin.

12.2.
neděle

+

26.2.
 neděle

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Světoznámý pohádkový příběh v podání kulturní společnosti Alta. 
Předprodej a prodej vstupenek zajišťuje KC Panorama.
Sál KC Panorama. 
Začátek v 15.00 hodin.

DIVADLO

15.2.
středa

CESTOPIS:  
EKVÁDOR A GALAPÁGY
Poznejte s námi západní pobřeží Jižní 
Ameriky. Začátek v 17.00 hodin.

SPOLEČENSKÉ AKCE


