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Promlčeno

drama | 95 minut

Karel Roden se v roli záhadného muže vrací po dvaceti letech na pár hodin
do Prahy, aby našel jistou mladou ženu, odhalil dávný zločin a vypořádal se s
minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho příběh
dostane do živě vysílaného pořadu. Film otevírá téma promlčených zločinů.

Dr. Strange v mnohovesmíru šílenství

Doctor Strange v
mnohovesmíru šílenství

06 Po čem muži touží 2
Ježek Sonic 2
07

sci-fi | 127 minut

Film navazuje na Spider-Mana: Bez domova 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 by měl být Nightmare, vládce Snové dimenze.
Ve filmu si zahrají všichni známí ve svých rolích z předchozích filmů:
Benedictové Cumberbatch a Wong nebo Elizabeth Olsen. Patrick
Stewart prý bude zastupovat X-Meny a stane se tak zlomovým překvapením.

PÁ 20:00 | 140 KČ

Láska hory přenáší

SO 14:30 | 110 / 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Na začátku bylo krásné horské ráno. Pokud se účastníkům horské svatby může
něco pokazit, pokazí se to. Příběh je vyprávěn třikrát, vždy z úhlu pohledu jiné
postavy, jejichž prostřednictvím se nakonec propojí a dovysvětlí. Čistokrevná
romantická komedie v podání Anny Fialové, Marka Lambory, Lenky Krobotové,
Natálie Germáni, Richarda Stankeho, Petry Nesvačilové či Lukáše Příkazkého.

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství

romantická komedie | 90 minut

SO 17:00 | 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Láska hory přenáší
SO 20:00 | 140 KČ

08

Zlouni

NE 15:00 | 120 / 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
NE 17:00 | 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

12 Promlčeno
Láska hory přenáší
13
Zlouni
14

Zlouni animovaná komedie | 100 minut
Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok a celý svět je má za nenapravitelné padouchy. Animovaná
komedie dokazuje, že i nebezpeční tvorové mohou míti dobré srdce.

Vyšehrad: Fylm komedie | 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
génius i dylina, jen se mu začalo o trochu víc dařit a život mu přináší
nová dobrodružství a mnohá překvapení, která z něj dělají trochu
“dospělejšího” Laviho. Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka.

ČT 20:00 | 130 KČ

PÁ 20:00 | 140 KČ

SO 15:00 | 110 / 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
SO 17:00 | 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Vyšehrad: Fylm
SO 20:00 | 140 KČ

15

Ušák Chicky a Zlokřeček

NE 15:00 | 120 / 140 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Ženy a život

NE 17:00 | 140 KČ

19 Láska hory přenáší

Po čem muži touží 2 komedie | 95 minut
Volné pokračování filmu, který se stal 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 nebo Leoše Nohy. Režie: Rudolf Havlík.

Ušák Chicky a Zlokřeček animovaná komedie | 95 minut
Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní
a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není žádná překážka.
Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít pořádné
dobrodružství! A jedno opravdu velké dobrodružství na něj právě čeká.

Ženy a život romantická komedie | 87 minut
Mottem filmu by mohl být nápis nasprejovaný anonymním autorem na
jednu londýnskou zeď: „Navzdory dílčím nezdarům hledání štěstí a lásky
stále pokračuje…“ Někdy pomůže k happyendu náhoda, někdy pár facek
a někdy prostě jen stačí přestat řešit vztahové problémy s osobou, která s
vámi vztah vlastně vůbec nemá. Hrají: Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák,
Veronika Freimanová, Aneta Krejčíková, Jaromír Nosek nebo Jiří Lábus.

ČT 20:00 | 140 KČ
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