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2.sobota v 18.hod.

VÁLKA O PLANETU OPIC
Akční / Dobrodružný / Drama / Sci-Fi USA. Válka o planetu opic začíná dva roky po událostech předchozího snímku
Úsvit planety opic. Z inteligentního šimpanze Caesara (Andy Serkis) se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího
se společenství opic, a když se s ním nyní setkáváme, je mu okolnostmi vnucena nová role válečného generála.
Situace opičího klanu vedeného Caesarem je totiž katastrofální. Jejich skupina ustoupila do lesů, kde se často …
Vstupné : 30 Kč

3.neděle v 18.hod.

Délka : 143 min

České znění

FANTASTICKÁ ŽENA
Drama, Chile / USA / Německo / Španělsko. Marina, servírka a zpěvačka, a Orlando, starší muž, se do sebe zamilují
a plánují společnou budoucnost. Orlando však náhle onemocní a následně umírá. Coby transžena je Marina nucena
bojovat nejen s Orlandovou rodinou, která je přesvědčena, že Marina nese za jeho smrt zodpovědnost,
ale i s předsudky svého okolí, jež její sexuální identitu považuje za cosi nenormálního a zvráceného.
Vstupné : 30 Kč

9.sobota v 18.hod.

Délka : 104 min

České titulky

JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Rodinný USA. Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct
aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím
dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude
neuvěřitelně heboučký. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné.
Vstupné : 30 Kč
Délka : 90 min
České znění

10.neděle v 18.hod.

MILOVNÍK PO PŘECHODU
Komedie USA. Coby neodolatelný seladon městských bazénů měl Maximo (Eugenio Derbez) jediný cíl – klofnout
bohatou starší dámu, nechat se vyživovat a vést sladký život. Klaplo to dokonale. Každá zlatá žíla ale někdy vyschne.
Vlastní datum vydání právě zařadilo Maxima do kategorie lenivých veteránů, když se jeho velmi stará žena spustí
s velmi mladým prodejcem aut a podvedeného Maxima vykopne na ulici.
Vstupné : 30 Kč

16.sobota v 18.hod.

Délka :115 min

České znění

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Animovaný / Komedie Česko. Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou
rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako
hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout
do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků …
Vstupné : 30 Kč

17.neděle v 18.hod.

Délka :85 min

České znění

VÍNO NÁS SPOJUJE
Drama Francie. Jean (Pio Marmai) už deset let cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, která ho spojovala
s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství.
Je konec léta, blíží se vinobraní a po otcově smrti se Jean musí spolu se svými sourozenci Juliettou
(Ana Girardot) a Jéremym (François Civil) domluvit, co bude se zděděným rodinným vinohradem. Otec jim odkázal …
Vstupné : 30 Kč

Délka :113 min

České titulky

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce přejí zaměstnanci kina.
Vstupenky je možno objednat jednu hodinu před každým představením na telefonním čísle 546 423 018

