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Maxinožka

,-

Úterý 20. 2. ve 13,00 a 17,00 hod.

30/50

Francie/Belgie/ animovaný / 2017 / 91 min. /
Režie: Jeremy Degruson a Ben Stasen

Kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil tajemství
svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž! Ten se skrývá hluboko v lese, aby ochránil sebe a svou
rodinu před společností HairCo., obří korporací, která experimentuje se speciálním DNA. Po setkání otec a syn začínají dohánět ztracený čas. Po chlapcově počátečním váhání Adam brzy zjistí, že i on má velké nadání, o kterém se
mu dříve ani nezdálo a dobrodružství tak teprve začíná.

Kvarteto

Čtvrtek 8. 2. v 19,00 hod.

+12

50,-

Česko / komedie / 2017 / 93 min /
Režie: Miroslav Krobot
Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk Julina, Pavlína Štorková,
Lenka Krobotová, Jiří Schmitzer, Jana Štěpánková, Pavel Šimčík, Anita Ešpandrová,
Anna Stropnická, Hana Doulová - Krobotová

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina
zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv. soudobé hudby
vždy u dalšího koncertu. Poněkud nesourodá čtveřice v čele se solidně vyhlížejícím, avšak lehce sucharským Robertem (Lukáš Melník), jeho partnerkou
atraktivní a rozháranou cellistkou Simonou (Barbora Poláková), extrovertním
vtipálkem Tomášem (Jaroslav Plesl) a znalcem historie s přezdívkou Funés
(Zdeněk Julina) spolu zažívá na cestě za svou nejsvobodnější skladbou řadu
humorných situací, ale i nedorozumění. Čas tráví i v legendární hospodě Ponorka v historickém centru svého rodného města, kam chodí také odvázaná „Batrflaj“ (Pavlína Štorková) a „dvorní“ psychoterapeutka kvarteta Sylva
(Lenka Krobotová). Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a
lehce bizarním situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou
katarzi i radost a s ní vytoužený pocit štěstí.

VSTUPENKY SE PRODÁVAJÍ 30 MINUT PŘED ZAČÁTKEM PROMÍTÁNÍ
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