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18:30 Milada

Středa 22. 11.
19:30 Zahradnictví: Nápadník
Drama, 117 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na samém
konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké.
Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou
a komunistickým převratem. Nápadník s tragikomickým nadhledem
obkresluje ostrou zlomovou linii mezi předválečnou a poválečnou
generací.

Životopisný / Drama, 130 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se
dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh
ženy, v jejíž osobnost a životě byly morální principy zakořeněny tak
silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím
než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.
Ústředními tématy filmu jsou svoboda, boj za demokracii, pravda,
láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes.

Sobota 4. 11.
14:30 Příšerákovi
Animovaný, 96 min, přístupný, český dabing, 120 Kč
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Jenže ty opravdové trable
Wishbonovy teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí
partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula. Pošle zlou čarodějnici
Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením
změní i zbytek rodiny v příšery.

Sobota 25. 11.
14:30 Maxinožka
Animovaný, 91 min, přístupný, český dabing, 100 Kč
Kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil
tajemství svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není
nikdo jiný než legendární Lesní muž! Ten se skrývá hluboko v lese,
aby ochránil sebe a svou rodinu před společností HairCo.

17:00 Liga Spravedlnosti

17:00 Thor: Ragnarok
Akční / Fantasy, 125 min, od 12 let, český dabing, 120 Kč
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného
kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do
Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec
asgardské civilizace - který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel,
nemilosrdná Hela. Předtím ale musí přežít smrtící gladiátorskou
soutěž, v níž se ocitá tváří v tvář svému bývalému spojenci z řad
Avengers - neuvěřitelnému Hulkovi.

Sci-Fi / Akční, 131 min, od 12 let, české titulky, 100 Kč
Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován
Supermanovým nesobeckým činem, se Bruce Wayne spojí se svým
nově nalezeným spojencem Dianou Prince, aby čelili ještě většímu
nepříteli. Společně Batman a Wonder Woman pracují na tom, aby
rychle našli a dali dohromady tým složený z nadlidí, se kterými by se
mohli postavit této nově procitnuté hrozbě. Ale navzdory vytvoření
této neslýchané ligy hrdinů - kterou tvoří Batman, Wonder Woman,
Aquaman, Cyborg a Flash - už je možná příliš pozdě na záchranu
planety před útokem katastrofických rozměrů.

Středa 8. 11.
19:30 Milada
Životopisný / Drama, 130 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se
dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh
ženy, v jejíž osobnost a životě byly morální principy zakořeněny tak
silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím
než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.
Ústředními tématy filmu jsou svoboda, boj za demokracii, pravda,
láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes.

Středa 15. 11.
19:30 Vražda v Orient expresu
Krimi / Mysteriózní, 119 min, od 12 let, české titulky, 120 Kč
Co začalo jako velkolepá jízda vlakem napříč Evropou, se rázem mění
v jednu z nejelegantnějších, nejnapínavějších a nejvíce strhujících
záhad všech dob. Vražda v Orient expresu vypráví příběh třinácti
cizinců, kteří kvůli sněhové závěji uvíznou ve vlaku, kde je každý
z nich podezřelý ze záhadné vraždy. Naštěstí je jedním z pasažérů
také slavný belgický detektiv Hercule Poirot, který musí závodit s
časem, aby případ rozlousknul dřív, než vrah znovu udeří.

Středa 29. 11.
19:30 Zahradnictví: Nápadník
Drama, 117 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na samém
konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké.
Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou
a komunistickým převratem. Nápadník s tragikomickým nadhledem
obkresluje ostrou zlomovou linii mezi předválečnou a poválečnou
generací.

Připravujeme
v Únoru
Připravujeme
propro
vásVás
v lednu
Star Wars: Poslední z Jediů, Ferdinand, Čertoviny,
Nejtemnější hodina, Labyrint: Vražedná léčba

Změna programu vyhrazena.

