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Výběr z programu 

Změna programu vyhrazena.

Připravujeme pro Vás v Únoru
Top Gun: Maverick, Zakletá jeskyně, Náměsíčníci, 
Jurský svět: Nadvláda, Rakeťák a další

Připravujeme pro vás v červnu

květen

Sobota 14. 5.
14:30 Zlouni
Animovaný, USA, 100 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Více informací viz 7. 5.

19:30 Promlčeno
Krimi / Thriller, Česko, 95 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Šokující živé vysílaní, které během chvíle změní životy několika 
nevinných lidí. Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech 
nečekaně vrací do svého rodného města, aby zde nalezl jistou mladou 
ženu a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí.

Čtvrtek 12. 5.

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
Film je opět humorným pohledem na střet mužského a ženského 
světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i 
druhého dovádět k šílenství.

Pátek 6. 5.
18:30 Vyšehrad: Fylm
Komedie, Česko, 103 min, od 15 let, česká verze, 120 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.

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 červen

Středa 11. 5.
20:00 Láska hory přenáší
Komedie, Slovensko / Česko, 90 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Pokud se hrdinům komedie Láska hory přenáší může něco pokazit, 
zaručeně se to pokazí. Všichni zažijí jeden opravdu šílený den v 
horském hotelu vyprávěný třikrát a vždy jinýma očima. 

17:00 Doctor Strange 

Akční / Fantasy, USA, 127 min, od 12 let, český dabing, 130 Kč 
Vydejte se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci 
starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a 
nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se 
záhadným soupeřem.

v mnohovesmíru šílenství

20:00 Promlčeno
Krimi / Thriller, Česko, 95 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Více informací viz 12. 5.

Středa 18. 5.

19:30 Ženy a život
Komedie, Česko, 87 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí ostré lokty a přebývá 
slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho 
schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do budování 
rodinného podniku.

Čtvrtek 19. 5.

20:00 Co jsme komu všichni udělali?
Komedie, Francie, 98 min, od 12 let, český dabing, 140 Kč
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je s jejich 
rozvětvenou rodinou čekají zcela nové problémy. Opravdu velké a 
početné problémy.

Středa 25. 5.

Středa 1. 6.
10:00 Po čem muži touží 2 (Bio Senior) 
Komedie, Česko, 95 min, česká verze, 60 Kč (senioři zdarma)
Film je opět humorným pohledem na střet mužského a ženského 
světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho 
i druhého dovádět k šílenství.

20:00 Chinaski: Každej ví kulový
Dokumentární, Česko, 97 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních 
úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek 
rádiových hitů, byly také deprese, hádky, rozpady přátelství nebo 
nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana.


