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Legenda o Tarzanovi

Neděle 8. 1. 18:00
USA 2016

vstupné 45 Kč

Dobrodr., akční, 110´, příst., česky

Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan (Alexander Skarsgård) zaměnil život v africké džungli za život bohatého
Johna Claytona III, Lorda Greystoka, po boku své milované manželky Jane (Margot Robbie). Nyní je vyslán zpět do Konga jako obchodní emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti
a pomsty belgického kapitána Leona Roma (Christoph Waltz). Ale lidé stojící za vražedným spiknutím vůbec netuší,
s kým mají tu čest.
Režie: David Yates • Hrají: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Ella Purnell, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Djimon
Hounsou, Jim Broadbent, Casper Crump, Simon Russell Beale, Matt Cross, Adam Starks, Osy Ikhile, Lasco Atkins, Cédric Weber, Teresa Churcher, Bentley Kalu, Miroslav Zaruba, Christopher Benjamin, Attila G. Kerekes, Ben Chaplin, Rory J. Saper…

Star Trek: Do neznáma

Neděle 15. 1. 18:00
USA 2016

vstupné 45 Kč

Akční scifi, 122´, příst. od 12, titulky

Autor v díle s podtitulem Do neznáma nechal zničit celou loď Enterprise, její posádku rozprášil do všech koutů a část
dokonce uvrhnul do zajetí. Tenhle velmi depresivní vývoj příběhu je důsledkem ambiciózní mise, v níž Federace vyšle
Enterprise rozšířit hranice dosud známého vesmíru. Hned za nimi totiž číhá hrozba mocnější a větší než všechna protivenství, na která Kirk a jeho posádka dosud narazili. I když je první střet s Khanem a jeho vyspělými technologiemi
úplně zdecimuje, budou se muset bleskurychle vzchopit. Jejich přemožitel má zálusk na celou Federaci a ta nemá bez
Kirka sebemenší šanci.
Režie: Justin Lin • Hrají: Chris Pine, Idris Elba, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban, Sofia Boutella

Neděle 22. 1. 18:00
USA 2016

Doba ledová: Mamutí drcnutí

vstupné 25 Kč

Anim.komedie, 95´, příst. všem, česky

Veverčák Scrata, jak je jeho nedobrým zvykem, ve snaze ulovit konečně věčně prchající žalud způsobí nehodu, z niž se
vyklube karambol a z něj uplna katastrofa. Začne to tim, že vytrvalého Scrata hon za žaludem katapultuje do vesmíru. A tam, díky třaskavé směsi své pověstné nešikovnosti a nekončící smůly, náhodně spustí sérii kosmických, nikoliv
komických, katastrof. Což vede i k zcela zásadnímu ohroženi naši planety, na kterou rázem míří asteroid jako hrom
a ohrožuje ledový svět i s jeho obyvateli. A protože se naše parta skládá ze samých nefalšovaných a neohrožených
hrdinů, nečeká na své vyhubeni, ale vydává se na záchrannou výpravu do tajemné Geotopie, během niž ji potka nejen
řada nebezpečenství, dobrodružství a komických chvilek. Sice jim tu a tam bude tuhnout krev v žilách, ale to především zimou, jinak to bude hlavně legrace. A jestli se Scrat konečně setká se žaludem? Kdo ví…
Režie: Michael Thurmeier • Hrají: Ota Jirák, Jiří Lábus, Tomáš Borůvka, Zdeněk Mahdal, Lucie Benešova, Terezie Taberyová, Martin Písařík, Jan Maxian, Jaroslava Brousková, Michal Holan, Antonie Talacková, Pavel Tesař, Tereza Chudobova, Petr Gelnar, Kateřina Petrova

Neděle 29. 1.

18:00

USA 2016

Tajný život mazlíčků

vstupné 25 Kč

Anim. komedie, 90´, příst. všem, česky

Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby
se Katie každý den na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější
hafan pod sluncem. Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí monstrum jménem
Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech. Mezi Maxem a Baronem to byla nenávist na první pohled. Od
první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému ztrpčit život, což je přivádí do čím dál komplikovanějších situací. Ve finále
skončí ztracení, opuštění a obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením šíleného králíka vládnou městskému podzemí. Naštěstí má Max doma pořádnou smečku přátel, kteří se
rozhodnou, že ho nenechají na holičkách a vydají se ze svých pelíšků na mimořádně dobrodružnou výpravu, jejímž
cílem je nalezení a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v šibeničním termínu, než se jejich páníčkové vrátí domů.
Jestli by nakonec nebylo lepší nepřemýšlet o tom, co bez nás dělají.
Režie: Chris Renaud • Hrají: Kryštof Hádek, David Novotný, Martin Dejdar, Vanda Hybnerová, Pavel Zedníček, Václav Vydra

Pondělí

30. 1. 9.30 MŠ

Král a skřítek

vstupné 20 Kč

Připravujeme
A byla zima, Alenka v říši divů, Spotlight, Hledá se Dory
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