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Středa 18. 1.
19:30 Paterson
Drama, 118 min, od 12 let, české titulky, 80 Kč
Paterson a Laura se vzájemně milují a podporují: on jí pomáhá
realizovat nejnovější plány, ona obdivuje jeho básnické nadání. Film
je příběhem vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá
i v těch nejmenších detailech.

Pátek 6. 1.
18:30 Rogue One: Star Wars Story

Pátek 20. 1.
18:30 Velká čínská Zeď

Dobrodružný / Sci-Fi, 133 min, od 7 let, české titulky, 120 Kč
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů
Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají
dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást
plány Hvězdy smrti.

Dobrodružný / Fantasy, 94 min, od 12 let, české titulky, 120 Kč
Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udělali největší stavbu
na světě. Velká čínská zeď je opředena mnoha mýty. Legendární
režisér Čang Yimou, který s pomocí Matta Damona natočil velkolepý
film, v němž nepůjde o nic menšího než o záchranu lidské civilizace.

Sobota 7. 1.
10:30 Zpívej

Sobota 21. 1.
14:30 Zpívej

Animovaný, 110 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 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. Tento veselý animovaný příběh ze
života zástupců rozsáhlé živočišné říše přinášejí tvůrci Já padouch.

Animovaný, 110 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 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. Tento veselý animovaný příběh
ze života zástupců rozsáhlé živočišné říše přinášejí tvůrci Já padouch.

Čtvrtek 12. 1.
19:30 Manžel na hodinu
Komedie, 92 min, od 12 let, česká verze, 110 Kč
Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když
se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá to, že svatbě
nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé „drobnosti" – Milan je stále
ženatý se Slovenkou Jankou.

Pátek 13. 1.
18:30 Assassin’s Creed
Akční / Dobrodružný, 115 min, od 12 let, české titulky, 120 Kč
Španělsko, 15. století. Doba útlaku inkvizice. V této době se ocitá
Aguilar de Nerha, člen řádu Asasínů, organizace existenčně
zasahující už do dob před narozením Krista, neustále bojující proti
svým odvěkým nepřátelům, Templářům.

17:00 Pasažéři
Sci-Fi / Dobrodružný, 116 min, od 12 let, české titulky, 110 Kč
Při vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní pasažéři
kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let dříve, než bylo
plánováno. Zatímco se Jim a Aurora smiřují se skutečností, že budou
nuceni prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že se celá
loď ocitá v nebezpečí a jen oni mohou zachránit ostatní spící.

Středa 25.1.
19:30 Všechno nebo nic
Komedie / Romantický, 107 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky
spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je
rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit
zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné Vandě.

Čtvrtek 26. 1.
19:30 Strnadovi
Dokumentární, 102 min, přístupný, česká verze, 80 Kč
Během 35 let společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé:
od chvil absolutního porozumění až po dramatické propady. Po
většinu času však partneři řeší dobře známé běžné starosti a radosti
spojené s výchovou dětí, chodem domácnosti nebo třeba podnikáním.

Sobota 14. 1.
14:30 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
Animovaný, 107 min, přístupný, český dabing, 80 Kč
Walt Disney uvede struhující počítačově animovaný film Odvážná
Vaiana: Legenda o konci světa o nebojácné dospívající dívce, která se
vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid.

17:00 Všechno nebo nic
Komedie / Romantický, 107 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky
spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je
rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit
zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné Vandě.

Pátek 27. 1.
18:30 Miluji tě modře
Komedie / Romantický, 96 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.

Připravujeme
pro
v Únoru
Připravujeme
pro
vásVás
v únoru
Trainspotting 2, Padesát odstínů temnoty, LEGO®
Batman film, Rock Dog
Změna programu vyhrazena.

