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Zátopek

ČT 20:15 | 130 KČ

Večírek

PÁ 20:15 | 130 KČ

Zátopek

SO 20:15 | 130 KČ

Gump – pes, který naučil lidi žít
NE 20:15 | 130 KČ

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
PO 20:15 | 130 KČ

Free Guy

ÚT 20:15 | 130 KČ | S TITULKY

Večírek

ST 20:00 | 130 KČ

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech
ČT 20:00 | 130 KČ | S TITULKY

Zátopek

Zátopek 130 minut
Příběh největšího československého sportovce 20. století, legendárního Emila
Zátopka, který je nejobdivovanějším atletem mezi amatérskými běžci na světě.
Ondříčkův Zátopek je film o lásce mezi Emilem a Danou, je o prvním
moderním sportovci, jehož tréninkové metody se používají dodnes.
Je to film o fenomenálních sportovních úspěších, velkém přátelství
mezi sportovci, a také jejich rytířské rivalitě. Je to nejočekávanější
český film roku. V hlavních rolích Václav Neužil ml. a Martha Issová.

Večírek 86 minut
Sraz bývalých spolužáků by se pravděpodobně nesl v duchu nostalgických
vzpomínek, kdyby se nestalo, že jeden z nich už na setkání nikdy nedorazí.
Účastníci večírku se za ním tedy společně vydávají autobusem. Během cesty se
ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá. Hrají:
Jiří Langmajer, Táňa Dyková, Karel Roden, Nela Boudová, Marián Čekovský aj.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel 118 minut
Film podle stejnojmenné knihy Patrika Hartla o čtyřech kamarádech,
kteří vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku:
prozatím plněním odvážných úkolů. Prvním z nich bude svléknout se na
veřejnosti minutu do naha. V hlavních rolích David Švehlík, Hynek Čermák,
Martin Hofmann a Martin Pechlát. Filmovou píseň Romana Holého nazpívala
jiná boží čtyřka: Dan Bárta, Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert a Vladimir 518.

Free Guy 115 minut
Jak poznamenal jeden náš divák, je to něco mezi Jumanji a Matrixem a je to
vtipný. Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti
jen postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát hrdinou, který přepíše
vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují žádná omezení, žádná pravidla a
kde je vše dovoleno, musí zachránit svět dřív, než bude zničen. To chcete zažít!

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 121 minut

Mimi šéf: Rodinný podnik

V komiksech je Shang-Chiova pouť od obyčejného mistra kung-fu k jednomu
z Avengerů docela spletitá. Ale víme, že ve filmu zjišťuje, že je synem Wenwu
(aka Mandarin, kterého známe z Iron Mana 3), který mu dal 10 let na „život“ v
San Francisku, než ho bude následovat jako vůdce tajemné organizace Deseti
prstenů. A z dostupných ukázek vyplývá, že se to Shang-Chimu líbit nebude.

Atlas ptáků

Atlas ptáků 92 minut

PÁ 20:00 | 130 KČ

SO 20:00 | 110 / 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

NE 20:00 | 130 KČ

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech
PO 19:45 | 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Zátopek

ÚT 19:45 | 130 KČ

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
ST 19:45 | 130 KČ

Cesta domů

ČT 19:45 | 130 KČ

Jedině Tereza

PÁ 19:45 | 130 KČ

Zátopek

SO 19:45 | 130 KČ

Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát a Vojtěch Kotek v hlavních
rolích filmu Olma Omerzu, který proplétá komplikované rodinné vztahy, se
světem moderních komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá
místa. Z rodinné firmy někdo vyvádí peníze a ve válce, která se ve filmu pokradmu
rozpoutává, není vůbec jasné, kdo stojí proti komu, natož kdo vyjde jako vítěz.

Cesta domů 95 minut
Cesta domů zakončuje příběhy tří rodin z předchozích filmových
„cest“ režiséra Tomáše Vorla a ve filmu opět hraje Bolek Polívka,
Eva Holubová, Tomáš Hanák, Barbora Nimcová, Tomáš Vorel jr. a Tomáš
Vorel sr. nebo Milan Šteindler. Hereckým nováčkem je ve filmu Lucie Šteflová.

Jedině Tereza 102 minut
Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný
člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Komedie plná trapasů a omylů,
která názorně dokládá, že boj o lásku může být někdy neuvěřitelná šichta,
zvlášť když vám život dává jednu facku za druhou a dokazuje také jiný fakt:
Love Hurts! Hrají: Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová, David Matásek,
Lenka Vlasáková, Matouš Ruml, Emma Smetana nebo Iva Janžurová.
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