duben 2022
Zátopek
Václav Neužil v roli legendárního sportovce Emila Zátopka
Pátek 1. dubna, 20.00. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč. 130 minut.
Píše se rok 1968. Australský rekordman Ron Clarke přijíždí do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života. Vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu
dvou lidí, Emila a Dany Zátopkových. Životopisné drama režiséra Davida Ondříčka. ČR 2021.

Zátopek
Václav Neužil v roli legendářního sportovce Emila Zátopka

filmový klub senior

Neděle 3. dubna, 15,00. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč / 100 Kč. 130 minut.
Na tuto projekci nabízíme seniorům vstupné 80 Kč.

Addamsova rodina 2
rodinná animovaná komedie

dětský film

Pátek 8. dubna, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. 93 minuty.
Nejoblíbenější strašidelná rodinka se vrací na plátna kin! Morticia a Gomez s jistým nespokojením sledují, jak jejich děti dospívají a začínají se vyhýbat rodinným večeřím a další společným
aktivitám. Proto se rozhodnou upevnit rodinná pouta a vyrazit na poslední strašnou rodinnou
dovolenou. Mohlo by se na tom něco pokazit? USA 2021. České znění. .

Klan Gucci
thriller inspirovaný skutečným příběhem
Pátek 15. dubna, 20.00. Vhodný od 15 let. Vstupné 100 Kč. 164 minuty.
Film je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci. Hvězdně obsazený film
v režii Ridleyho Scotta. USA 2021. České titulky.

Betlémské světlo
film otce a syna Svěrákových
Pátek 22. dubna, 20.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 120 Kč. 99 minut.
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se
mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval
v ději. Do toho vstupuje z reálného světa Karlova manželka, která si myslí, že už by měl psaní
nechat a konečně se věnovat jí. Zdeněk Svěrák v hlavní roli snímku v režii Jana Svěráka. ČR 2021.

Není čas zemřít
Daniel Craig opět v roli Jamese Bonda
Pátek 29. dubna, 20.00. Vhodný od 15 let. Vstupné 100 Kč. 163 minuty.
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid
však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel CIA a požádá ho o pomoc. Mise na
záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Akční dobrodružný
thriller. USA 2021. České titulky.
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