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Změna programu vyhrazena.

Připravujeme pro Vás v Únoru

The Batman, Největší dar, Betlémské světlo, Proměna, 
Ztracené město  a další

Připravujeme pro vás v březnu

únor

Středa 2. 2.
10:00 Jan Werich:

Dokumentární, Česko, 105 min, česká verze, 60 Kč (senioři zdarma)
Dokument přináší strhující životní příběh této herecké legendy. 
Svobodné myšlení v nesvobodné společnosti přinášelo Werichovi 
mnoho úskalí a tato myšlenka prochází celým filmem. Stejně jako 
snaha tvůrců přiblížit fenomén chytrého humoru, který je Werichovu 
vyjadřování připisován.

Čtvrtek 3. 2.
19:30 Srdce na dlani
Komedie, Česko, 95 min, přístupný, česká verze, 140 Kč
Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po odchodu do penze konečně 
splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem 
okouzlí i ráznou Marušku (Eliška Balzerová), majitelku pojízdné 
kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou 
lásku přece jen trochu pozdě?

Středa 9. 2.
20:00 Mimořádná událost
Komedie, Česko, 102 min, od 12 let, česká verze, 140 Kč
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Vlak se náhle porouchá 
a strojvůdce Miloš vystoupí z vlaku, aby poruchu opravil. Vlak stojící 
v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a 
vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující 
ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem.

18:30 Smrt na Nilu
Krimi / Mysteriózní, USA, 127 min, od 12 let, české titulky, 130 Kč
Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě 
okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na 
vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne 
tragédie. Příběh nespoutané vášně a paralyzující žárlivosti, zasazený 
do prostředí impozantní pouštní scenérie, dech beroucích výhledů a 
majestátních pyramid v Gíze.

Pátek 18. 2.

Pátek 11. 2.
18:30 Zlato
Thriller, Austrálie, 94 min, od 15 let, české titulky, 130 Kč
Uprostřed rozlehlé a nelítostné australské pouště se odehrává drsný 
thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lidskou mysl. Jak 
daleko dokáží lidé zajít při cestě za nesmírným bohatstvím?

Sobota 12. 2.
14:30 Moje krásná příšerka
Animovaný, Rusko, 100 min, přístupný, český dabing, 120 Kč
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od 
tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v 
hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná 
rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou 
lesní příšeru, ale protože ona se jen tak vylekat nenechá, otočí život 
Bogeyho vzhůru nohama a začne v lese diktovat svá vlastní pravidla.

Sobota 19. 2.
14:30 Tajemství staré bambitky 2
Pohádka, Česko, 100 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou 
princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka 
Karaby. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, 
potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout 
pikle. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku?

17:00 Uncharted
Akční / Dobrodružný, USA, 118 min, přístupný, český dabing, 130 Kč
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan 
Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města 
v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví 
zákeřní konkurenti.

17:00 Ulička přízraků
Drama / Krimi, USA, 139 min, od 15 let, české tiulky, 130 Kč
V kriminálním dramatu se představuje Bradley Cooper jako mladý 
ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně 
zvolených slov, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett), která 
je však mnohem nebezpečnější než on sám.

20:00 V létě ti řeknu, jak se mám
Komedie, Česko / Slovensko, 117 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Film mapuje životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i 
roky po skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný životní 
příběh, jiné radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip 
i napětí. Do života hlavních postav vstupujeme těsně před Vánoci, po 
kterých přichází nový rok, ve kterém mají všichni oslavit čtyřicátiny.

Středa 23. 2.

Čtvrtek 17. 2.
19:30 Mimořádná událost
Komedie, Česko, 102 min, od 12 let, česká verze, 140 Kč
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Vlak se náhle porouchá 
a strojvůdce Miloš vystoupí z vlaku, aby poruchu opravil. Vlak stojící 
v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a 
vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující 
ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem.

Sobota 26. 2.
14:30 Haftaňan a tři mušteriéři
Animovaný, Španělsko, 84 min, přístupný, český dabing, 120 / 100 Kč
Haftaňan je mladý šlechtic, který sice nemá moc peněz, ale má 
o to více ideálů. Jeho životním cílem je stát se jedním z králových 
mušteriérů. Haftaňan se svým koněm Sandym odjíždí do Paříže. 
Připojí se k němu Pip, upovídaný myšák a spolu se svými novými 
kamarády a spolubojovníky, mušteriéry Athosem, Porthose a 
Aramisem objevují hodnotu přátelství a spravedlnosti.

17:00 Uncharted
Akční / Dobrodružný, USA, 118 min, přístupný, české titulky, 130 Kč
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan 
Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města 
v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví 
zákeřní konkurenti.

Když už člověk jednou je... (Bio Senior) 


