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Výběr z programu

Sobota 7. 1.
10:30 Zpívej
Animovaný, 110 min, přístupný,  český dabing, 130 / 110 Kč
Celý svět je doslova poblázněný pěveckými soutěžemi, proto se nikdo 
nemůže divit, že tento současný fenomén pohltil i zvířecí říši. Každý 
tvoreček, a je jedno, jestli se jedná o myš, nebo o slona, by se chtěl 
stát vítězem výběrové soutěže. Tento veselý animovaný příběh ze 
života zástupců rozsáhlé živočišné říše přinášejí tvůrci Já padouch.

Změna programu vyhrazena.

Připravujeme pro Vás v Únoru
Trainspotting 2, Padesát odstínů temnoty, LEGO® 
Batman film, Rock Dog

Připravujeme pro vás v únoru

Středa 14. 12.
19:30 Pohádky pro Emu
Komedie, 112 min, přístupný,  česká verze, 100 Kč
Petr Miller pracuje již řadu let v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho 
života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží 
po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako 
opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera.

Pátek 2. 12.
18:30 Anděl Páně 2
Pohádka / Rodinný, 99 min, přístupný,  česká verze, 130 / 110 Kč
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že 
by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne 
Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a 
bude vědět to, co ví jen Bůh!

Pátek 6. 1.
18:30 Rogue One: Star Wars Story
Dobrodružný / Sci-Fi, 133 min, od 7 let,  české titulky, 120 Kč
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů 
Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají 
dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást 
plány Hvězdy smrti.

Pátek 13. 1.

17:00 Všechno nebo nic
Komedie / Romantický, 107 min, od 12 let,  česká verze, 120 Kč
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky 
spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je 
rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit 
zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné Vandě.

Čtvrtek 12. 1.
19:30 Manžel na hodinu
Komedie, 92 min, od 12 let,  česká verze, 110 Kč
Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když 
se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá to, že svatbě 
nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé „drobnosti" – Milan je stále 
ženatý se Slovenkou Jankou. 

Sobota 17. 12.
14:30 Anděl Páně 2
Pohádka / Rodinný, 99 min, přístupný,  česká verze, 130 / 110 Kč
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že 
by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne 
Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a 
bude vědět to, co ví jen Bůh!

17:00 Roots in ego - Předpremiéra
Drama, 35 min, od 18 let,  česká verze, zdarma
Žižkov je možná na první pohled šedivý, ale v jeho středu stojí vysílač, 
který je jako raketa, co člověka vystřelí přímo do kosmu. A přesně 
tam ráda cestuje naše žižkovská parta kamarádů; palivo, chuť ani 
vyladěný rytmus v srdci jim nechybí.

17:00 Rogue One: Star Wars Story
Dobrodružný / Sci-Fi, 133 min, od 7 let,  český dabing, 130 Kč
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů 
Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají 
dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást 
plány Hvězdy smrti.

18:30 Assassin’s Creed
Akční / Dobrodružný, 115 min, od 12 let,  české titulky, 120 Kč
Španělsko, 15. století. Doba útlaku inkvizice. V této době se ocitá 
Aguilar de Nerha, člen řádu Asasínů, organizace existenčně 
zasahující už do dob před narozením Krista, neustále bojující proti 
svým odvěkým nepřátelům, Templářům.

 a Leden

Sobota 14. 1.


