leden 2022
Přání Ježíškovi
česká romantická komedie
Pátek 7. ledna, 20.00. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč. 109 minut.
Ukázkově rozkmotřená rodina se znovu a znovu snaží usmířit. Nezodpovědný floutek,
jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská
odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví
osud do cesty malou uprchlici z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer
svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům je pro něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě
jednu šanci. Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou
vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Hrají Richard Krajčo,
Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer a další. ČR 2021.

Croodsovi: Nový věk
americká animovaná rodinná komedie

dětský film

Pátek 14. ledna, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. 95 minut.
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěšné komedie Croodsovi zjistí,
že hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že jim na každém kroku
hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která je lepší než ta
jejich. Tedy aspoň to tak vypadá. USA 2020. České znění.

Chyby
romantické drama v režii Jana Prušinovského
Pátek 21. ledna, 20.00. Vhodný od 15 let. Vstupné 100 Kč. 99 minut.
Ema je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě. Tomáš
je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic
zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se rozhodne
Tomášovi svěřit se vším, co v životě prožila. Toho to ale nezajímá, protože oba podle něj
mají žít jen teď a tady. Náhodné setkání s minulostí ovšem nečekaně odstartuje sérii
událostí, která obrátí životy obou dotyčných naruby... ČR / SR 2021.

Tři přání pro Popelku
severská pocta české filmové klasice

dětský film

Pátek 28. ledna, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. 87 minut.
Tři přání pro Popelku je nové velkolepé zpracování legendární české pohádky. Přináší
scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. V příběhu odvahy, lásky, dobrého srdce a magie bude Popelka po
smrti svého otce znovu bojovat s tyranskou macechou a nevlastní sestrou, překazí lov
třem mladíkům a díky kouzelným oříškům se zúčastní úchvatného plesu, kde získá princovo srdce a na útěku ztratí svůj střevíček... Norsko / Litva 2021. České znění.
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