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Program na

17:00 Padesát odstínů temnoty
Drama / Romantický, 117 min, od 15 let,  české titulky, 140 Kč
Odmítnutý Christian Grey se pokusí přimět obezřetnou Anastasii k 
obnovení vztahu. Ta souhlasí jen pod podmínkou, že se zcela změní 
pravidla, na kterých dosud fungoval. Ve chvíli, kdy se mezi nimi začne 
obnovovat důvěra a do jejich soužití se vrátí stabilita, začnou se 
kolem nich motat temné stíny z Christianovy minulosti.

Změna programu vyhrazena.

Připravujeme pro Vás v Únoru
Šmoulové: Zapomenutá vesnice, Masaryk,  Logan,
Kráska a zvíře

Připravujeme pro vás v březnu

Sobota 11. 2.
14:30 Divoké vlny 2
Animovaný / Komedie, 85 min, přístupný,  český dabing, 110 Kč
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování 
na prkně a tráví čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě 
mladý tučňák Cody, který se ve filmu Divoké vlny stal překvapivým 
šampiónem v surfování a teď se vrací v nové animované komedii.

Čtvrtek 16. 2.

19:30 Jackie
Životopisný / Drama, 95 min, přístupný,  české titulky, 80 Kč
Drama Jackie je intimním portrétem jednoho z nejdůležitějších a 
nejtragičtějších okamžiků v amerických dějinách, viděného očima 
ikonické "první dámy" Jacqueline Bouvier Kennedové. 

Středa 15. 2.
19:30 Místo u moře
Drama, 137 min, od 12 let,  české titulky, 120 Kč
Po smrti svého staršího bratra Joea zjišťuje Lee Chandler s velkým 
překvapením, že byl svým bratrem ustanoven jako jediný opatrovník 
synovce Patricka. Lee opouští své současné zaměstnání a naplněn 
obavami se vrací do vesnice Manchester-by-the-Sea, aby zde pečoval 
o temperamentního šestnáctiletého Patricka.

19:30 Padesát odstínů temnoty
Drama / Romantický, 117 min, od 15 let,  české titulky, 130 Kč
Odmítnutý Christian Grey se pokusí přimět obezřetnou Anastasii k 
obnovení vztahu. Ta souhlasí jen pod podmínkou, že se zcela změní 
pravidla, na kterých dosud fungoval. 

Únor

Čtvrtek 23. 2.

Pátek 3. 2.
18:30 Zakladatel
Životopisný / Drama, 115 min, od 12 let,  české titulky, 110 Kč
Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a 
vybudoval nejznámější síť rychlého občerstvení na světě. V roce 1954 
dostal objednávku na 6 mixérů od bratrů McDonaldových a od tohoto 
momentu se začala psát historie obrovského impéria McDonald.

Čtvrtek 2. 2.
19:30 La La Land
Muzikál / Romantický, 127 min, od 12 let,  české titulky, 100 Kč
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu 
umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými 
tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení 
rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.

Sobota 4. 2.
10:30 Zpívej
Animovaný, 110 min, přístupný,  český dabing, 120 / 100 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. 

14:30 Divoké vlny 2
Animovaný / Komedie, 85 min, přístupný,  český dabing, 110 Kč
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování 
na prkně a tráví čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě 
mladý tučňák Cody, který se ve filmu Divoké vlny stal překvapivým 
šampiónem v surfování a teď se vrací v nové animované komedii.

Pátek 10. 2.
14:00 Zootropolis
Animovaný / Dobrodružný, 109 min, přístupný,  český dabing, 80 Kč 
Když máte v rámci válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou 
jste právě potkali, je vaše manželka, neměla by být krásná. Mohlo by to 
mít dalekosáhlé následky. Nejen pro dva lidi, ale pro celý svět.

18:30 Bába  z ledu
Komedie / Romantický, 106 min, přístupný,  česká verze, 120 Kč
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit 
svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích 
synů, snach a vnoučat.

Pátek 24. 2.

17:00 Spojenci
válečný/romantický, 124 min, od 12 let,  české titulky, 120 Kč 
Když máte v rámci válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou 
jste právě potkali, je vaše manželka, neměla by být krásná. Mohlo by to 
mít dalekosáhlé následky. Nejen pro dva lidi, ale pro celý svět.

19:30 Miluji tě modře
Komedie / Romantický, 90 min, od 12 let,  česká verze, 110 Kč
Ve výloze luxusního pražského klenotnictví objeví Bárta dívku Terezu, 
krásnou aranžérku. Jeho život je naráz vzhůru nohama. Tereza je 
dívka jeho snů – ale je tu ještě „ten" třetí – přítel Terezy, artista Igor.

Čtvrtek 9. 2.

Pátek 17. 2.
18:30 T2 Trainspotting
Drama / Krimi, 109 min, od 15 let,  české titulky, 120 Kč
Na počátku byla příležitost...a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let. 
Mnohé se změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark 
Renton se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem.

18:30 Spojenci
válečný/romantický, 124 min, od 12 let,  české titulky, 120 Kč


