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středa 3. února v 19 hodin

film USA

JOY

Životopisný/komedie/drama. Nikdy si nemysli, že ti svět něco dluží. Protože
tak to není. Nikdo ti nic nedluží. Hodně divoký příběh jedné životní cesty hlavní
hrdinky, která se dokáže postupně postavit všem překážkám a překonat mnoho
různě velkých průšvihů. Joy jde tvrdě a nekompromisně za svým životním snem
a řídí se především svým citem. Hrají Jennifer Lawrence, Robert De Niro.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 124 minut, vstupné 100 Kč
pátek 5. února v 19 hodin
film USA

OSM HROZNÝCH

Western,drama,thriller. Několik let po občanské válce se zasněženými kopci
Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth (Kurt Russell), lovec lidí, známý
také jako „Kat“, a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká odměna,
vypsaná na její hlavu, ji soud a oprátka…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 182 minut, vstupné 110 Kč
neděle 7. února v 16 hodin
film USA

ŽABÁK RIBIT

Rodinný/dobrodružný/animovaný. Fantastická cesta někdy začíná jedním
malým skokem. Co se stane, když žabák nesnáší vodu a už vůbec nemá rád poskakování po lese? Pak tu máme pořádně zmateného obojživelníka s krizí identity.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné dospělí 105 Kč/děti 80 Kč
neděle 7. února v 19 hodin
film ČR

si spočítal, že světová ekonomika nemůže růst do nekonečna. Vsadili na jednu
kartu, srazili banky na kolena a krutě se napakovali.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 130, minut, vstupné 100 Kč
pátek 19. února v 19 hodin
film USA

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ.

Dobrodružný/fantasy/akční. Mimořádně úspěšný film. Lucasfilm a vizionářský
režisér J. J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké galaxie. Star
Wars se vracejí na plátna kin.
Mládeži přístupný, dabováno, 136 minut, vstupné 130 Kč
neděle 21. února v 16 hodin
film Norsko/Německo

JO NESBO: DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK

Rodinný film. Bláznivá komedie pro ty, kterým není nic lidského cizí. Na motivy
dětské knihy krále severské detektivky. Svět, který není až tak odlišný od našeho.
Jen podzemní bludiště jsou tu temnější, bohatí synkové záludnější…
Mládeži přístupný, 85 minut, dabováno, vstupné 90 Kč
neděle 21. února v 19 hodin
film USA

ZOOLANDER 2

PADESÁTKA

Komedie. Vzpomínáte si na Dereka Zoolandera? Uběhlo deset let a Derekovi
(B. Stiller), ani jeho kámošovi Hanselovi (O. Wilson) už ve světě modelingu dávno
pšenka nekvete. Pro něj jsou odepsaní a mrtví. Mrtvé začínají být i vybrané
hudební celebrity, jejichž násilné konce spojuje jeden zvláštní detail…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 90 minut, vstupné 110 Kč
středa
film USA
středa 24.
24. února
února vv 19
19 hodin
hodin
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LES SEBEVRAHŮ

Akční/krimi. Jediným zákonem je pro ně gravitace. Volným pádem a bez jištění
míří film do kin. Adrenalinový thriller, jehož hrdinové jedou v každém momentu
na plné obrátky a na doraz. Neznámá skupina provádí své šílené loupeže
a ve stejném stylu probíhá i pátrání po nich.
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 115 minut, vstupné 140 Kč
neděle 28. února v 16 hodin
film ČR

Komedie, kterou pro úspěch opakujeme. Takovej horskej humor. Kdo se směje
naposledy, ten se směje nejlíp, láká Vojta Kotek. Film se odehrává na hřebenech,
svazích a v chatkách zasněžených Krkonoš. Hrají J. Prachař, O. Pavelka, M. Taclík,
V. Cibulková, O. Kaiser, K. Hádek a další.
Mládeži od 12 let přístupný, 97 minut, vstupné 100 Kč
středa 10. února v 19 hodin
film USA
Drama, dobrodružný. Pozoruhodný příběh nejodvážnější plavby malého záchranného člunu v historii pobřežní stráže. Snímek přenese diváky do samého centra
dění a poskytne jim velkolepý zážitek. Novou Anglii zasáhla 18. 2. 1952 rozsáhlá
bouře označovaná též jako místní nor´easter.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 118 minut, vstupné 150 Kč
pátek 12. února v 19 hodin
film USA
Horor. Ten les skutečně existuje. Legendární les Aokigahara, který se s děsivou
majestátností tyčí na úpatí Fuji, je dějištěm filmu. Američanka Sára (N. Dormer
– Hra o trůny, Hunger Games) se do lesa vydává v rámci pátrání po svém dvojčeti
– sestře Jess, která záhadně zmizela. Její manžel se jí to snaží vymluvit…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 87 minut, vstupné 100 Kč
neděle 14. února v 16 hodin

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

neděle 14. února v 19 hodin

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

film Lucembursko/Francie

Komedie. Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který
nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život. Je to trochu jiný příběh, protože tenhle Bůh má kromě
syna Ježíše ještě manželku a malou dceru…
Mládeži přístupný, titulky, 115 minut, vstupné 80 Kč
středa 17. února v 19 hodin
film USA

RODINNÝ FILM
TAJEMSTVÍ
JEJICH OČÍ

BOD ZLOMU

ŘACHANDA

Rodinný. Pohádková komedie o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se
neživí vždy úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném
Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se právě až od nich to, co je
nedokázali do té doby naučit sami lidé – že tak, jak se chováme k ostatním, tak
se pak oni chovají k nám. Hrají: B. Polívka, Vl. Polívka, D. Pfauserová, V. Cibulková,
O. Kaiser, P. Čtvrtníček
Mládeži přístupný, 104 minut, vstupné dospělí 120 Kč/děti 100 Kč
neděle 28. února v 19 hodin
film ČR

DECIBELY LÁSKY

Romantický/hudební film s písničkami Michala Davida. Příběh filmu o odvěké
lidské touze po lásce, životním partnerství, nápravě křivd i omylů. Sny a touhy
obyčejných lidí, které jsou vlastní všem generacím. Hrají mj. I. Janžurová,
R. Hrušínský ml., L. Vondráčková, R. Vojtek
Mládeži přístupný, 85 minut, vstupné 120 Kč

SÁZKA NA NEJISTOTU

Drama. Tenhle příběh se skutečně stal. Nám všem. Příběh čtyř outsiderů, kteří
všechny vlky z Wall Street proměnili v obětní beránky. Tihle čtyři byli jediní, kdo

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

Rezervace vstupenek na www.disdata.cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina.

