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Sobota 6. 1. 17:00

Tom a Jerry: Zimní pohádky

USA

vstupné 25 Kč

Animovaný, dětský, 72´, přístupno

Prokřehlí kámoši Tom a Jerry už zase řádí v deseti svižných příbězích, které oslavují období zimy! Ať už se naše nebojácná kočka
a myš radují z prázdninové atmosféry, skotačí ve sněhu nebo utíkají před odpornou sněžnou myší, Tomovo neustálé pronásledování Jerryho je skutečně k popukání a to v kterémkoli ročním období. Tato kreslená kolekce plná zmrzlé zimní zábavy přinese
spoustu radosti celé vaší rodině.

Sobota 13. 1. 18:00

Bába z ledu

vstupné 45 Kč

ČR 2017

Komedie, 106´, příst., česky

Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně
kolem jejích synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojencem se
stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy.
Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Zuzana Krónerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav Neužil ml., Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena
Mihulová, Marie Ludvíková, Luboš Veselý, Josef Ježek

Sobota 20. 1.

17:00

Psí poslání

USA 2017

vstupné 25 Kč
Rodinná komedie, 100´, přístupno, česky

Film vypráví cituplný a překvapivý příběh jednoho věrného psa (namluvil Josh Gad), který nachází smysl své existence prostřednictvím životů lidí, které učí smát se a milovat. Během pěti desetiletí nás jeden hlas, hlas neúnavného psa, zavede na
strhující a povznášející cestu, na které promlouvá k srdci všech lidí, kteří kdy milovali nějaké zvíře. Přestože se během těch let
postupně reinkarnuje do několika psů různých ras, je to jeho pevné pouto se spřízněnou duší jménem Ethan, které přenáší a
inspiruje jednoho psa na jeho cestě za nalezením vlastního poslání a skutečného smyslu existence a pro svého chlapce.
Režie: Lasse Hallström
Hrají: Britt Robertson, Dennis Quaid, Josh Gad, Peggy Lipton, Juliet Rylance, John Ortiz, Luke Kirby, Gabrielle Rose, Caroline Cave,
Nicole LaPlaca, Michael Patric, Michael Bofshever, Robert Mann, Kelly-Ruth Mercier, K. J. Apa

Sobota 27.1.

18:00Král

Artuš: Legenda o meči

USA 2017

vstupné 45 Kč

Akční, fantasy,126´, příst. od 12 let, česky

Když je v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny Artušův strýc Vortigern (Jude Law). Artuš, oloupený o následnické právo prvorozeného syna, vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je, vyrůstá v tvrdém prostředí městských uliček. Když se
mu ale podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama a musí vzít na vědomí svůj skutečný původ.
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Charlie Hunnam, Jude Law, Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Eric Bana, Annabelle Wallis, Hermione Corfield, Katie
McGrath, David Beckham, Mikael Persbrandt, Freddie Fox, Neil Maskell, Peter Guinness, Poppy Delevingne, Kalle Hennie, Aidan
Gillen, Peter Ferdinando, Mark Haldor, Miroslav Zaruba, Attila G. Kerekes

Pondělí

29. 1. 9.30 MŠ

Mikeš hrdina
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vstupné 20 Kč
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