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Sobota 13. října ve 20 hodin. 109 min.

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
V české komedii se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. Nezodpovědný fl outek,
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. 
Mládeži přístupno  BIOSCOP Vstupné 130 Kč čes. dabing

Pátek 12. listopadu v 9:30 hodin. 

PÁSMO POHÁDEK PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Vstupné 15 Kč

Sobota 6. listopadu ve 20 hodin.  168 min.

ETERNALS
Americký snímek představí zcela nový tým superhrdinů fi lmového vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se
odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně 
spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má vynikající herecké obsazení…
Nevhodné do 12 let FALCON Vstupné 130 Kč čes. dabing

Pátek 19. listopadu ve 20 hodin.            HEJNICKÝ KINEMATOGRAF 104 min.

MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Česko-slovenské komediální drama. Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou
schopnost – mimořádný sluch v podobě zaječích uší. Ten mu umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy
dalších lidí, ale především jejich myšlenky... Střet cizích a vlastních představ o sobě samém otevře Josefovi oči.
Když mu pak jeho mladá přítelkyně Katka (Alexandra Borbély) oznámí, že s ním čeká dítě, Josef ví, že je to 
jeho poslední šance, jak si uspořádat dosavadní život. Rozhodne se s ní oženit a narovnat rodinné vztahy... 
Nevhodné do 12 let BIOSCOP Vstupné 100 Kč čes. dabing

Pátek 12. listopadu ve 20 hodin. 100 min.

PAROŽÍ
Na americkém mysteriózním horroru se sešli producent Guillermo del Toro a režisér Scott Cooper, pro něhož 
jde o první průzkum tohoto žánru. Ve městečku Antlers učitelka z Oregonu a její bratr, místní šerif, objeví,
že mladý student skrývá děsivé tajemství s děsivými následky.
Nevhodné do 12 let FALCON Vstupné 120 Kč čes. titulky

Sobota 20. listopadu ve 20 hodin. 90 min.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Český fi lm. Sledujeme pět manželských párů, kteří si přejí navrátit touhu a vášeň do svých životů. Přijíždějí
na kurz ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu, který vlastní sympatický majitel zvaný Mech 
(Jiří Bartoška). Duchovní guru Mazel (Vojtěch Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkost
obou partnerů, duševní i tělesné, tzv. metodě pevného objetí. Hlavní hrdinka, půvabná a křehká žena
středního věku Helena (Lenka Vlasáková), tak dlouho čelí výčitkám svého manžela Bedřicha (Stanislav
Majer), že tiskne málo, až ho jednou obejme nebezpečně pevně…
Nevhodné do 12 let CINEMART Vstupné 140 Kč čes. dabing
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Pátek 3. prosince ve 20 hodin

RESIDENT EVIL:
RACOON CITY
Návrat americké horrorové legendy.

Sobota 27. listopadu ve 20 hodin.  118 min.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Česká komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Film režisérky Ireny 
Pavláskové představí celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, Hynka 
Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku, Jana Nedbala, 
Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda.
Mládeži přístupno    CINEMART    Vstupné 140 Kč    čes. dabing

Čtvrtek 25. listopadu v 19 hodin.  164 min.

KLAN GUCCI
Americké drama. Klan Gucci 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.
Nevhodné do 15 let FORUM FILM CZ Vstupné 130 Kč čes. titulky

Sobota 4. prosince ve 20 hodin.

SPENCER
Historické drama o Lady Dianě

Pátek 26. listopadu

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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