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Výběr z programu 

Změna programu vyhrazena.

Připravujeme pro Vás v Únoru
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, Co jsme 
komu všichni udělali?, Promlčeno a další

Připravujeme pro vás v květnu

duben

Středa 6. 4.
10:00 Mimořádná událost (Bio Senior) 
Komedie, Česko, 102 min, česká verze, 60 Kč (senioři zdarma)
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? 
Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista 
diváckého hitu Vlastníci, v komedii Mimořádná událost. 

Čtvrtek 14. 4.
19:30 Známí neznámí
Komedie, Česko, 95 min, od 12 let, česká verze, 140 Kč
Více informací viz 6. 4.

Pátek 15. 4.
18:30 Morbius
Akční / Sci-Fi , USA, 108 min, od 12 let, český dabing, 130 Kč
Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. 
S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael 
rozhodne k zoufale riskantnímu činu.

Sobota 16. 4.
10:30 Příšerákovi 2
Animovaný, Německo / VB, 103 min, přístupný, český dabing, 100 Kč
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje 
celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Každodenní život má protivný zvyk 
znovu vám házet klacky pod nohy...

Čtvrtek 28. 4.
19:30 Po čem muži touží 2
Komedie, Česko, 95 min, přístupný, česká verze, 140 Kč
Film je opět humorným pohledem na střet mužského a ženského 
světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i 
druhého dovádět k šílenství.

Brumbálova tajemství
Fantasy, USA, 143 min, přístupný, český dabing, 130 Kč
Profesor Brumbál ví, že temný kouzelník Grindelwald je na cestě 
převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho 
zastavit sám, pověří Mloka, aby vedl neohrožený tým kouzelníků.

14:30 Ježek Sonic 2
Dobrodružný, USA, 122 min, přístupný, český dabing, 140 / 120 Kč
Modrý ježek Sonic se vrací do kin s dalším dobrodružstvím. V patách 
má znovu svého neúnavného pronásledovatele, Doktora Robotnika, 
ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese.

20:00 René - Vězeň svobody
Dokumentární, Česko, 100 min, přístupný, česká verze, 100 Kč
Snímek navazující na časosběrný dokument režisérky Heleny 
Třeštíkové o charismatickém kriminálníkovi mapuje dalších třináct 
let Reného života po propuštění na svobodu.

Středa 27. 4.

20:00 Známí neznámí
Komedie, Česko, 95 min, od 12 let, česká verze, 140 Kč
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být 
naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro 
zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mobilů.

Středa 4. 5.
10:00 Betlémské světlo (Bio Senior) 
Komedie, Česko, 99 min, od 12 let, česká verze, 60 Kč (senioři zdarma)
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi se nedokončené povídky 
hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, 
aby autor pokračoval v ději. Do toho vstupuje Šejnohova manželka, 
která si myslí, že už by měl psaní nechat a věnovat se jí. 

20:00 Po čem muži touží 2
Komedie, Česko, 95 min, přístupný, česká verze, 140 Kč
Více informací viz 28. 4.

Pátek 6. 5.
18:30 Vyšehrad: Fylm
Komedie, Česko, 103 min, od 15 let, česká verze, 120 Kč
Více informací viz 21. 4.

Sobota 7. 5.
10:30 Mimi & Líza - Zahrada
Animovaný, Slovensko / ČR, 68 min, přístupný, česká verze, 110 Kč
Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí 
velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti. 
V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí na dvůr jejich domu žlutý 
kontejner, který sousedé zaplňují starými a rozbitými věcmi.

17:00 Panství Downton: Nová éra
Drama, VB / USA, 125 min, od 12 let, české titulky, 130 Kč
Za dobu své filmové a seriálové existence už Panství Downton zažilo 
ledacos, ovšem asi nikoho by nenapadlo, že se v minulosti babičky 
Violet ukrývá tajemství, které může otřást základy celého rodu.

14:30 Zlouni
Animovaný, USA, 100 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý 
svět za padouchy. Animovaná komedie Zlouni dokazuje, že i v na 
první pohled nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce.

a květen

17:00 Fantastická zvířata: 

19:30 Vyšehrad: Fylm
Komedie, Česko, 103 min, od 15 let, česká verze, 140 Kč
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického viděli naposledy uběhl více než 
rok. Lavi je pořád stejný, jen mu život přináší nová dobrodružství a 
mnohá překvapení, která z něj dělají ještě dospělejšího Laviho.

Čtvrtek 21. 4.


