Bábovky 97 minut
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Bábovky

ČT 20:00 | 130 KČ

After: Přiznání

PÁ 18:00 | 120 KČ | TIT

Šarlatán

PÁ 20:00 | 130 KČ
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Princezna zakletá v čase

Každá je peče jinak a každá bude jinak chutnat, přestože to je pořád
bábovka. Filmová adaptace stejnojmenného bestselleru Radky Třeštíkové
s naprosto parádním obsazením. Film primárně cílí na ženské publikum,
ale oproti knize jsou posíleny i mužské postavy, které výborně doplňují své
ženské protějšky. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková,
Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer aj.

After: Přiznání 106 minut
Úspěšná teenagerská obdoba Padesáti odstínů šedi má pokračování a film
dějově navazuje na předchozí díl. Rozkošná a naivní knihomolka Tessa (Josephine Langford) a rebel bez příčiny Hardin (Hero Fiennes Tiffin) se sice
rozešli, ale ne na dlouho. Postupně se snaží obnovit vztah, ale okolnosti
jim příliš nepřejí. Jejich vztah projde divokým vývojem i nečekanou zradou.

Princezna zakletá v čase 115 minut

TENET

Česká výpravná pohádka o princezně zakleté v čase. Režisérem je Petr Kubík,
který točí filmy, které zkrátka nevypadají „česky“. Pohádka si bere to nejlepší
ze starých klasik a přitom jednou nohou našlapuje k fantasy. V hlavních rolích
Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Martin Dejdar, Jan Révai.

Bábovky

Mulan 116 minut

SO 14:30 | 110 / 130 KČ
SO 17:00 | 130 KČ | TIT

SO 20:00 | 130 KČ
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Máša a medvěd: Mášiny písničky
NE 10:00 | 100 / 120 KČ | DAB

Mulan

NE 15:00 | 110 / 130 KČ | DAB
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Bábovky

ST 20:00 | 130 KČ

Ronnie Wood: Někdo tam nahoře mě má rád
ČT 20:00 | 120 KČ | TIT

Princezna zakletá v čase
PÁ 17:30 | 110 / 130 KČ

Havel

Schovat vlasy a tasit meč. Po animované disneyovce Legenda o Mulan, která je podle nás druhá nejlepší po Lvím králi, uvidíme její hranou verzi. Příběh o dívce, která se vzepře předurčenému osudu poslušné
manželky a vydá se na epickou cestu, která z ní učiní nejen ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i respekt vděčného národa a nakonec i hrdého otce.

Ronnie Wood: Někdo tam nahoře mě má rád 80 minut
Intimní portrét umělce, hudebníka a kytaristy The Rolling Stones.
The Rolling Stones. Film vypráví jeho divoký a nespoutaný životní
příběh od skromných začátků v severním Londýně, až po jeho více než
padesátiletou trvající kariéru. Ronnie nás provede cestou svého života a vyprávět o něm budou Mick Jagger, Keith Richards nebo Rod Stewart.

Pinocchio 125 minut
Řezbář Geppetto (Roberto Benigni) vychovává oživlou loutku ze dřeva jako
vlastního syna. Pinocchio však není nejvzornější a nechá se lehce svést k
rošťárnám. Jednoho dne je podveden a bandité ho honí tajemným světem z břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří
se Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem?

PÁ 20:00 | 110 KČ
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Zdeněk Polách a Matýsek

SO 11:00 | 220 KČ | DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

Pinocchio

SO 15:00 | 120 KČ | DAB

Děda, postrach rodiny
SO 17:30 | 120 KČ | DAB

Bábovky

SO 20:00 | 130 KČ
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Máša a Medvěd: Mášiny písničky

De Niro hraje dědu, který se musí nastěhovat ke své dceři a podělit se o pokoj
s vnukem. Ten je z toho sice nejdříve nadšený, ale brzy se dědu snaží vystrnadit s pomocí svých kámošů. Podařilo se vytvořit pohodovou rodinnou komedii, která občas hodí hlášku, ale současně netlačí na pilu a humor nepůsobí
nuceně. Dále hrají: Uma Thurman, Jane Seymour nebo Christopher Walken.

TENET 150 minut
Nolanova práce s ambiciózním konceptem je po technické a řemeslné stránce
dokonalá. Trochu hůře jsou na tom charaktery postav, ke kterým se i po
150 minutách filmu těžko propracovává. Výsledek je ale stejně geniální. V
hlavních rolích John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh.

NE 10:00 | 100 / 120 KČ | DAB

Ženská pomsta 88 minut

Princezna zakletá v čase

Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy a liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém: nevěru manželů. Spontánně je to sblíží a
rozhodnou se, že lepší, než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta.
Hrají: Eva Vejmělková, Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Miroslav Etzler aj.

NE 15:00 | 110 / 130 KČ
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Děda, postrach rodiny 98 minut

Ženská pomsta
ČT 20:00 | 130 KČ
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