L E D EN 2 0 19

DI VA D L O / k on ce r T Y
15 Zdeněk Izer - Na plný coole

ÚT 20.00 one man show, 290 / 330 Kč
Scénky, parodie, imitování zpěváků i zpěvaček, videoprojekce, kostýmy, světelné efekty...

22 Galakoncert

út 19.00 koncert, 120 kč
Účinkují FF BANDík, FF BAND a Komorní orchestr ZUŠ s váženým hostem Josefem Lauferem.

27 Štístko a Poupěnka

ne 15.00 dětské představení, 160 kč
Zazpíváte si, zatančíte si a dokonce i zalítáte s písničkami a tanečky oblíbeného dua Š + P.

04 Aquaman

pá 20.00 fantasy, USA, 2018, 143 minut, české znění, 120 Kč
Komiksová pohádka, která se za svoji pohádkovost nijak nestydí. Natolik svěží snímek,
že mu odpustíme i nějaká ta žánrová klišé. Po technické stránce jde o revoluční film.

05 Čertí brko

so 15.00 pohádka, Čr, 2018, 99 minut, 100 / 120 Kč
Pohádka o jedné pekelné pobočce i o tom, jak se chytá poezie. Garantujeme humor, dobrou hudbu a výborné herce. Hrají: Ondřej Vetchý, Jan Cina, Judit Bárdos, Jan Budař aj.

16 Bohemian Rhapsody

st 20.00 hudební drama, VB / USA, 2018, 134 minut, s titulky,120 kč

17 Kursk

čt 20.00 Histor. dr., Belg. / Lucem., 2018, 117 minut, s titulky, 120 kč
Rok 2000 a nepotopitelná pýcha ruského námořnictva na dně Barentsova moře. Zoufalý boj s
časem pro námořníky i jejich rodiny. Záchranou operaci silně komplikuje postoj ruské vlády.

18 Cena za štěstí

pá 20.00 Drama / Komedie, Česko, 2019, 92 minut, 120 kč
Scénáristka kultovních Samotářů je zpět s příběhem o hledání štěstí a o nelehké cesty k němu.

19 Sněhová královna v zemi zrcadel

so 15.00 Animovaný komedie, Rusko, 2018, 80 minut, 100 kč / 120 Kč

Husí kůže 2: Ukradený Halloween

so 17.00 Fantasy komedie,USA, 2018, 90 minut, české znění, 110 / 130 kč
Jednička byla celkem zábavná a úspěšná podívaná pro teenagery, takže jsme se dočkali pokračování. Na dětský film to je opravdu dobré - vtipné, svižné a příjemně strašidelné.

Skleněný

so 20.00 triller / Sci-Fi, USA, 2019, 129 minut, s titulky, 130 kč
M. Night Shyamalan se s Rozpolceným vrátil ve skvělé formě a to, že se odehrával ve stejném
světě jako Vyvolený nám udělalo radost. Režisér teď oba filmy spojil a dočkáme se dlouho
slibovaného sequelu Vyvoleného. Jako Vyvolený se vrací Bruce Willis a Samuel L. Jackson aka
Pan Skleněný a Rozpolcený James McAvoy ztvárňuje roli Kevina a jeho vícenásobné identity

20 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

Smrtelné stroje, 3D

ne 10.00 Animovaná komedie, USA, 2018, 90 minut, české znění, 120 kč
Norm není lední medvěd jak má být - má rád legraci a kámoše a v tom, jak být dravým vládcem promrzlých planin pokulhává. Tentokrát ta pravá Ledová sezóna začíná v Novém Yorku.

Bohemian Rhapsody

ne 15.00 animovaná komedie, usa, 2018, 113 minut, 130 / 150 kč

so 17.00 sci-fi,nový zéland, 2018, 128 minut, české znění, 120 Kč
Tvůrci Pána prstenů natočili velkolepé epické dobrodružství o gigantických pojízdných
městech toulajících se po vyprahlé Zemi a navzájem spolu bojujících o důležité zdroje.
so 20.00 drama, VB / USA, 2018, 134 minut, s titulky, 120 Kč
Schválně si všimněte: v úvodní scéně na Live Aid se skrytý za fotoaparátem mihne David Bowie nebo během scén z koncertu jsou na projekčních obrazovkách reálné záběry.

06 Grinch, 3D

ne 10.00 Animovaná komedie, USA, 2018, 90 minut, 110 / 130 kč
I když je po Vánocích, musíme Grinche reprízovat, protože nás jeho příběh baví a inspiruje.

Spider-Man: Paralelní světy

ne 15.00 Animovaný, USA, 2018, 120 minut, české znění, 100 / 120 kč
Agresivně, svižně a moderně pojatá jízda, na kterou se díky skvělé comicsové revoluční
vizuální stylizaci výborně kouká, má výtečnou akci a funguje v ní hlavně humor i drama.

11 Cena za štěstí

pá 20.00 Drama / Komedie, Česko, 2019, 92 minut, 120 kč
Scénáristka kultovních Samotářů je po téměř 20 letech (cože??!!) zpět s příběhem o touze
po štěstí a o cestě, jak jej nalézt. Hrají: Ivana Chýlková, Tomáš Hanák, Jaroslav Plesl aj.

12 Raubíř Ralf a internet

so 15.00 Animovaná komedie, USA, 2018, 113 minut, 100 / 120 kč
Jednička byla nápady nabušenější víc, než Simpsonovi a dvojka slibuje totéž, má ji totiž na
svědomí úplně stejná parta a bude se opravovat samotný internet.

Bumblebee

so 17.00 dobrodružné Sci-Fi, USA, 2018, české znění, 120 kč
Kdo by tohohle broučka nechtěl? Charlie se nikdo neptal a dostala ho k 18. narozeninám
a brzy se ze žlutého autobota stal její kámoš na život a na smrt v boji proti Deceptikonům.

Beautiful Boy

so 20.00 životopisné drama, USA, 2018, 112 minut, s titulky, 110 kč
Jak se stalo, že se milovaný, talentovaný a krásný Nic stal závislým na drogách? A jak ho
zachránit? V emotivním snímku podle skutečných událostí září v roli otce a syna Steve
Carell a Timothée Chalamet, druhý jmenovaný bude probírán na Ocarech, uvidíte.

Raubíř Ralf a internet, 3D

23 Robin Hood

st 20.00 Dobrodružný / Akční, USA, 2018, 117 minut, s titulky, 120 kč
Nový Robin Hood je drsnější verze klasiky s Kevinem Costnerem a sami tvůrci ho popisují jako
středověkého Johna Wick. Hrají: Taron Egerton, Jamie Dornan, Jamie Fox, Ben Mendelsohn aj.

24 Cena za štěstí

čt 20.00 Drama / Komedie, Česko, 2019, 92 minut, 120 kč
Scénáristka kultovních Samotářů je zpět s příběhem o hledání štěstí a o nelehké cestě k němu.

25 Narušitel

pá 20.00 Drama, Česko, 2019, 90 minut, 120 kč
Napínavý osud českého leteckého esa a jeho kamarádů, film o útěku za svobodou, o službě
v armádě a lásce k létání za socialismu i o zločinech StB. Hrají: Jiří Dvořák, Petr Kostka aj.

26 Psí domov

so 15.00 rodinný, USA, 2019, 92 minut, české znění, 110 / 130 kč
Přijďte si prožít další dojemné chvilky v příběhu věrné Belly, jejího pánečka a dlouhé cesty domů.

Cesta vede do Tibetu

so 17.00 dokumentární, Čssr / Čína, 1954, 60 minut, 100 kč
Unikátní dokument zachycuje architektonické památky, život Tibeťanů i setkání s dalajlámou.

Schindlerův seznam

so 18.30 historické drama, USA, 1993, 195 minut, s titulky, 110 kč
Dechberoucí příběh Oscara Schindlera, který utratil jmění, aby zachránil skupinu Židů
před jistou smrtí. Spielbergova klasika z kategorie „Film, který musíš vidět, než zemřeš“.

27 Raubíř Ralf a internet

ne 10.00 anim. komedie, USA, 2018, 113 minut, české znění, 100 / 120 kč

13 Sněhová královna v zemi zrcadel, 3D 30 Skleněný
st 20.00 thriller / Sci-Fi, USA, 2019, 129 minut, s titulky, 120 kč
ne 10.00 Animovaný / dobrodružný, Rusko, 2018, 87 minut, 120 / 140 kč
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak
začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Zastaví ho Gerda a spol.?

Čertí brko

ne 15.00 pohádková komedie, ČR / SR, 2018, 99 minut, 100 / 120 kč
Vtipná pohádka o jedné pekelné pobočce i o tom, jak se může chytit poezie, ručí za kvalitu.

31 Složka 64

čt 20.00 mysteriózní krimi, Dánsko, 2018, 100 minut, s titulky, 100 kč
Jak souvisí dávný případ převýchovy „necudných“ dívek na opuštěném ostrově s děsivou scénou
nalezenou v jednom kodaňském bytu? Dosud nejvydařenější thriller ze série Oddělení Q podle
bestsellerů Jussiho Adler-Olsena se stal nejúspěšnějším dánským domácím filmem všech dob.

