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Sobota 14. 10.
14:30 Esa z pralesa
Animovaný, 97 min, přístupný, český dabing, 120 Kč
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije
statečné srdce tygra. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou
jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a
spravedlnost.

Středa 4. 10.
19:30 Nerodič
Dokumentární, 80 min, přístupný, česká verze, 100 Kč
Kolik podob může mít dnešní rodina? Jakou rodinu chceme? A
chceme ji vůbec? Dokumentaristka Jana Počtová natočila intimní
sondu do rodičovství a partnerství dneška. Film Nerodič ukazuje šest
různých příběhů, šest názorů na rodičovství a s nimi šest různých
forem rodin.

Pátek 6. 10.
18:30 Zahradnictví: Dezertér
Drama, 115 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Film se odehrává v letech 1947-53. Hlavní postavou je majitel
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy, který ve
svém podniku, jenž je smyslem a naplněním jeho života, zaměstnává
svoji rodinu. Příběh mužů, kteří nasazovali životy v boji za svobodu.

17:00 Blade Runner 2049
Sci-Fi / Thriller, 163 min, od 15 let, české titulky, 120 Kč
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a
důstojník losangeleské policie K dlouho ukryté tajemství, které je
natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské
společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi
Deckardovi, bývalém Blade Runnerovi, který je už 30 let nezvěstný.

Středa 18. 10.
19:30 8 hlav šílenství
Životopisný, 107 min, od 12 let, česká verze, 110 Kč
Netradiční životopisný film o ruské básnířce Anně Barkovové.
Sovětské Rusko, rok 1921 - mladičká Anna má před sebou hvězdnou
kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý bude největší ruskou
básnířkou, která zastíní samotného Puškina. O pár let později už se
ale tísní v nákladním vagónu, který směřuje do stepí Kazachstánu.

Sobota 7. 10.
14:30 Esa z pralesa
Animovaný, 97 min, přístupný, český dabing, 120 Kč
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije
statečné srdce tygra. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou
jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a
spravedlnost.

17:00 Wind River
Krimi / Mysteriózní, 107 min, od 12 let, české titulky, 110 Kč
Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny
Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá
novopečená agentka FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské
rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na
drsné podnebí, jež tam panuje. Na pomoc s vyšetřováním si přizve
stopaře Coryho a společně se snaží přijít na kloub záhadné smrti...

Středa 11. 10.
19:30 Zahradnictví: Dezertér
Drama, 115 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Film se odehrává v letech 1947-53. Hlavní postavou je majitel
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy, který ve
svém podniku, jenž je smyslem a naplněním jeho života, zaměstnává
svoji rodinu. Příběh mužů, kteří nasazovali životy v boji za svobodu.

Pátek 13. 10.
18:30 Hora mezi námi
Dobrodružný / Drama, 109 min, od 12 let, české titulky, 120 Kč
Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé spojit své síly,
aby přežili v extrémních podmínkách vysoko v horách pokrytých
sněhem. Když si uvědomí, že pomoc není na cestě, vydají se na
riskantní cestu napříč několika stovkami mil divočiny. Navzájem si
pomáhají, aby cestu vydrželi, a zároveň v sobě objevují sílu, o které
nikdy předtím neměli ani tušení.

Pátek 20. 10.
18:30 Bajkeři
Komedie, 95 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví
většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty
s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli. Na nátlak rodičů jsou
donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy
na dvousetkilometrový cyklovýlet.

Středa 25. 10.
19:30 Bajkeři
Komedie, 95 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví
většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s
virtuálními dívkami, které nikdy neviděli. Na nátlak rodičů jsou
donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy
na dvousetkilometrový cyklovýlet.

Připravujeme
v Únoru
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propro
vásVás
v listopadu
Thor: Ragnarok, Příšerákovi, Vražda v Orient expresu,
Zahradnictví: Nápadník, Liga spravedlnosti

Změna programu vyhrazena.

