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2. 2. sobota 19:30, vstupné 100 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie / Česko, 2018, 95 min

charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu
šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí,
je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho
nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane
výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu,
bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara
Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá
auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová).
Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj
Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v
životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“
6. 2. středa 19:30, vstupné 100 Kč, od 12 let, české titulky

WHITNEY

Dokumentární / Hudební / Životopisný / Velká Británie / USA,
2018, 120 min

Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejoceňovanější
– každý přívlastek k famózní Whitney Houston
stoprocentně sedí. Každý velký úspěch je však vykoupen
a najít pravdu není vždy jednoduché – dokument
od oscarového režiséra Kevina Macdonalda se ale
do tohoto boje přesto pouští a nezapomenutelnou
formou přibližuje božskou Whitney tak, jak ji ještě neznáte. Jedná se o oficiální dokument
požehnaný matkou Whitney a její nejbližší rodinou. Ta poskytla exkluzivní rozhovory a
záběry ze zákulisí jejího života, které dosud nebyly zveřejněny.
9. 2. sobota 17:00, vstupné 60 Kč

ÚŽASŇÁKOVI 2

Animovaný / Akční / Dobrodružný / USA, 2018, 118 min

Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů.
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob
zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat
každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny
je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny
neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka…
9. 2. sobota 19:30, vstupné 100 Kč

JSEM BOŽSKÁ

Komedie / USA, 2018, 110 min

Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce
kolísavým sebevědomím. Má kámošky, má práci, občas i
kluka, občas i na delší dobu, ale když se podívá do zrcadla, vidí
jenom to nejhorší. Znáte to asi taky. Při jedné z jízd ve fitku,
kde na rotopedu marně stíhá nižší váhu, spadne a praští se do
hlavy. Pro jistotu hned dvakrát. Když se pak probere, zjistí, že
kouzla a spravedlnost přeci jen existují. Stala se z ní totiž neodolatelná krasavice…
Hrají: Amy Schumer, Michelle Williams, Tom Hopper, Rory Scovel, Adrian Martinez…
13. 2. středa 19:30, vstupné 100 Kč

NA STOJÁKA V KINĚ
Komedie / Česko, 2018, 90 min

Nejzábavnější nabídka kin proběhne Na Stojáka a v
úplně novém exklusivním formátu 17D. 17 debilů a
mikrofon. Parta komiků Na Stojáka připravila jeden
jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně nejvíc
unikátní večer nabitý humorem, natočila ho a teď uvádí
na velkých plátnech do kin jako Na Stojáka v kině. Vtipy,
které jste ještě neslyšeli, fóry připravené speciálně pro
tuto příležitost, témata, která čekala na správný moment, pohotovost komiků s rychlostí
blesku a doslova na milimetr přesné a dokonale časované pointy.
Hrají: Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Richard Nedvěd, Ester Kočičková,
Daniel Čech, Adéla Elbel.

Změna programu
vyhrazena
DVD projekce „E-cinema“ se špičkovým
prostorovým zvukem

16. 2. sobota 19:30, vstupné 100 Kč, od 12 let

SOLO: STAR WARS STORY

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy / USA, 2018, 135 min

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do
předaleké galaxie ve filmu Solo: Star Wars Story,
zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v
galaxii. V řadě troufalých eskapád hluboko v temném
a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han
Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího
kopilota, ale narazí i na nechvalně známého hazardního
hráče Landa Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů
ságy Star Wars. Hrají: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover,
Paul Bettany, Thandie Newton, Joonas Suotamo, Phoebe Waller-Bridge…
20. 2. středa 19:30, vstupné 100 Kč

ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM
TICHU ZEMĚ
Dokumentární / Drama / Česko, 2018, 77 min

Inscenovaný dokument přináší uhrančivý příběh muže,
který ve stovkách svých písniček dokázal vybudovat
svět, v němž je spoustě lidí dobře. Folkový písničkář
Pavel Žalman Lohonka je dnes už legendou. Díky
několika filmově propojeným příběhům zjistíme, jak a
proč se jí stal. Hrají: Pavel Lohonka.
23. 2. sobota 17:00, vstupné 60 Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3 –
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA, 2018, 97 min

Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená se s naší oblíbenou rodinkou strašidel
vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě
oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá
klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní
plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické
exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné
kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém
světě, stane se z dovolené snů noční můra.
23. 2. sobota 19:30, vstupné 100 Kč

ESCOBAR

Životopisný / Krimi / Drama / Španělsko / Bulharsko, 2017,
123 min

Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a
vládce kokainového impéria, ve své době jeden z nejbohatších
lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, táta,
ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec. Jednoho
musíte nenávidět, druhého můžete milovat. Dohromady
Pablo Escobar, kterému jeho rozporuplnou tvář propůjčil
Javier Bardem. Novinářka Virginia Vallejo (Penélope Cruz) poznala nejdříve Pabla, muže, jenž
staví domy pro chudinu, umí být zapálený pro věc i galantní. Když objevila Escobara, nelítostného
kriminálníka, bylo pozdě. Hrají: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, David Valencia,
Giselle Da Silva, Nathan Cooper, Lillian Blankenship, Julieth Restrepo…
27. 2. středa 19:30, vstupné 100 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie / Česko, 2018, 95 min

charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu
šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí,
je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho
nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane
výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu,
bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara
Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá
auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová).
Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj
Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají
v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“

Informace a předpodej vstupenek ve SPA INFO, tel.: 353 831 618 a v pokladně kina
hodinu před začátkem představení tel.: 353 831 696

