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Čtvrtek 7. 4.
19:30 Teorie tygra
Road movie / Komedie, 101 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt
tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová)
totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde
bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře,
že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné.

Sobota 23. 4.
14:30 Zootropolis: Město zvířat
Animovaný / Dobrodružný, 109 min, přístupný, český dabing, 100 Kč
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v
Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo
chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu
zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli
bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška.

17:00 Kniha džunglí
Dobrodružný / Drama, 117 min, přístupný, české titulky, 130 Kč
Kniha džunglí, kterou režíruje Jon Favreau („Iron Man”), je hraný
celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga
inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od
studia Disney. Jeho hrdinou je chlapec Mauglí (nováček Neel Sethi),
člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou.

Pátek 8. 4.
18:30 Spotlight
Životopisný / Historický, 129 min, od 12 let, české titulky, 120 Kč
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber v
hlavních rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického
deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání
nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze
na pár obviněných duchovních, ale otřásl celou katolickou církví.

19:30 Kolonie
Drama, 110 min, od 12 let, české titulky, 110 Kč
Lena (Emma Watson) je letuškou a i když je německou občankou, jejím
druhým domovem je Chile. V této zemi totiž žije i její partner Daniel
(Daniel Brühl). Je rok 1973, v čele země stojí levicový prezident
Salvador Allende a jeho vláda silně rozděluje společnost na jeho
podporovatele a odpůrce.

Středa 27. 4.
19:30 Lovec: Zimní válka
Čtvrtek 14. 4.
19:30 Nikdy nejsme sami
Drama, 105 min, od 15 let, česká verze, 110 Kč
Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní
pracovník vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se se svým novým
sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí jeho žena
pracující v místní prodejně. Unavená životem a starostí o dva syny,
všimne si vyhazovače z nočního klubu.

Středa 20. 4.
19:30 Jak básníci čekají na zázrak
Komedie, 120 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Jsou to
nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor i
schopností sebeironie, i když už s lehkým nádechem skepse. V něčem
jsou však jiní. Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem.

Čtvrtek 21. 4.
19:30 Orel Eddie
Drama / Sportovní, 106 min, přístupný, české titulky, 110 Kč
Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale takový
motor, jaký v sobě skrývá už od dětství Michael Edwards, nemá jen tak
někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá a přímočará: Stát se
olympionikem a reprezentovat Velkou Británii na některých
olympijských hrách v nějakém sportu, celkem jedno ve kterém.

Akční / Dobrodružný, 114 min, od 12 let, české titulky, 120 Kč
Měl zavést nejkrásnější dívku v zemi do lesa a tam ji zabít. Místo toho ji
zachránil a stal se legendou. I proto se stal lovec Erik ze Sněhurky
hrdinou svého vlastního filmu, výpravného fantasy dobrodružství, ve
kterém se bude muset vypořádat se dvěma mocnými královnami a
jednou kráskou, která nejde pro ránu daleko.

Pátek 29. 4.
18:30 Jak se zbavit nevěsty
Komedie, 89 min, od 12 let, česká verze, 110 Kč
Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii „Jak se zbavit nevěsty"
moderní dynamickou ženu Evu, která vlastní cukrárnu, stará se o syna
a musí krotit svou rázovitou maminku v podání Jany Švandové. S
bývalým manželem (David Matásek) má skvělý vztah a jak, říká její
kamarádka „nebyli byste první, co se rozvedli a zase dali dohromady".

Připravujeme
v Únoru
Připravujeme
propro
VásVás
v Květnu
X-Men: Apokalypsa, Captain America: Občanská
válka, Angry Birds ve filmu, Alenka v říši divů: Za
zrcadlem

Změna programu vyhrazena.

