24.4. - 5.5. 2022
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Zlouni

NE 14.30 | 120 / 140 KČ

ANIMOVANÝ | USA | 2021 | 100 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ
Dělat dobré skutky může být děsná dřina! Málokteří hrdinové
mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok
a celý svět je má za nenapravitelné padouchy. Animovaná komedie z
legendárního studia DreamWorks Animation dokazuje, že i v na
první pohled nebezpečných tvorech, se může skrývat dobré srdce.
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KOMEDIE | ČR | 2022 | 95 MINUT
Po čem muži touží 2 je volným pokračováním jedničky, která se stala
divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Humorný pohled
na střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného
porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílenství, v podání
Jiřího Langmajera, Anny Polívkové, Terezy Kostkové, Marka Taclíka aj.

Promlčeno

KOMEDIE | ČR | 2022 | 105 MINUT
Od chvíle, kdy jsme Laviho viděli naposledy (tehdy, když „prodal” zápas,
zapomněl na to a dal krásný gól), uběhl více, než rok. Lavi je pořád
stejný dement, jen se mu začalo trochu dařit a život mu přináší nová
dobrodružství a mnohá překvapení, která z něj dělají “dospělejšího”
Laviho. Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka aj.

KRIMI / THRILLER | ČR | 2022 | 95 MINUT
Karel Roden se v roli záhadného muže vrací po dvaceti letech na pár
hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu, odhalil dávný zločin
a vypořádal se tak s minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová
moderátorka, která jeho příběh dostane do svého, živě vysílaného,
pořadu. Jak název napovídá, film otevírá téma promlčených zločinů.
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Vyšehrad: Fylm
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Notre-Dame v plamenech

SO 19.00 | 130 KČ

ST 20.00 | 140 KČ

KOMEDIE | ČR | 2022 | 105 MINUT
Od chvíle, kdy jsme Laviho viděli naposledy (tehdy, když „prodal” zápas,
zapomněl na to a dal krásný gól), uběhl více, než rok. Lavi je pořád
stejný dement, jen se mu začalo trochu dařit a život mu přináší nová
dobrodružství a mnohá překvapení, která z něj dělají “dospělejšího”
Laviho. Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka aj.
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ČT 20.00 | 130 KČ

PÁ 16.30 | 110 / 130 KČ

04

SO 14.30 | 120 / 140 KČ

ANIMOVANÝ | USA | 2021 | 100 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ
Dělat dobré skutky může být děsná dřina! Málokteří hrdinové
mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok
a celý svět je má za nenapravitelné padouchy. Animovaná komedie z
legendárního studia DreamWorks Animation dokazuje, že i v na
první pohled nebezpečných tvorech, se může skrývat dobré srdce.

Doctor Strange v
mnohovesmíru šílenství
ST 19.00 | 140 KČ | PŘEDPREMIÉRA

FANTASY | USA | 2022 | 127 MINUT | S TITULKY
Film přímo navazuje na posledního Spider-Mana a děj se zdá jasný.
Strange bude čelit následkům zpackaného kouzla, které prolomilo hranici
mezi realitami různých vesmírů, jenže Marvel klasicky všechno
tají. Hlavním záporákem má být Nightmare, vládce Snové dimenze.
Ve filmu si zahrají všichni známí ve svých rolích: Benedict
Cumberbatch a Benedict Wong nebo Elizabeth Olsen. Patrick Stewart
prý bude zastupovat X-Meny a stane se tak zlomovým překvapením.

PÁ 19.00 | 140 KČ

Zlouni

ANIMOVANÝ | USA | 2021 | 100 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ
Dělat dobré skutky může být děsná dřina! Málokteří hrdinové
mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok
a celý svět je má za nenapravitelné padouchy. Animovaná komedie z
legendárního studia DreamWorks Animation dokazuje, že i v na
první pohled nebezpečných tvorech, se může skrývat dobré srdce.

DRAMA | USA | 2022 | 99 MINUT | TITULKY
První filmová verze slavného seriálu u diváků zabodovala, proto se se
šlechtickým rodem Crawleyů a jejich služebnictvem vydáme za dalším
výpravným dobrodružstvím, pro které by obrazovka byla příliš malá.

KOMEDIE | USA | 2022 | 122 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ
Sonic je v kurzu a v patách má pořád svého úhlavního a neúnavného
pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného
a protivného ježuru Knucklese nebo Milese Powerse alias Tailse.

KOMEDIE | ČR | 2022 | 105 MINUT
Od chvíle, kdy jsme Laviho viděli naposledy (když „prodal” zápas,
zapomněl na to a dal krásný gól), uběhl více, než rok. Lavi je pořád
stejný dement, jen se mu začalo trochu dařit a život mu
přináší nová dobrodružství a mnohá překvapení. Hrají: Jakub
Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Šárka Vaculíková aj.

NE 15.00 | 120 / 140 KČ

NE 17.00 | 130 KČ

DRAMA | FR | 2022 | 110 MINUT | S TITULKY
Spolu s hasiči se vydáme do míst, která zůstala skrytá – přímo do nitra
hořící budovy. Snímek tak nabízí téměř fyzický zážitek, který nás doslova
nenechá chladnými. Jean-Jacques Annaud se soustředí na věrohodné
zachycení boje s nekontrolovatelným živlem a na obětavost záchranných
sborů. Bez jejich nasazení by nejznámější katedrála světa neexistovala.

Ježek Sonic 2

Zlouni

Panství Downton:
Nová éra

Vyšehrad: Fylm
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SO 17.00 | 140 KČ

Vyšehrad: Fylm
NE 17.00 | 140 KČ

29

Po čem muži touží 2

05

Doctor Strange v
mnohovesmíru šílenství
ČT 17.00 | 130 KČ

FANTASY | USA | 2022 | 127 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

Vyšehrad: Fylm
ČT 20.00 | 130 KČ

KOMEDIE | ČR | 2022 | 105 MINUT
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Šárka Vaculíková aj.
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