KINO ZÁŘÍ 2018
Kubík Hrdina (Island/Belgie)

2D

Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat
se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen
přežít ve světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina. Režie:
F. Erlingsson
Mládeži přístupno, animovaný, dobrodružný, český dabing, 83
min.

datum: 01. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 130,- Kč, děti do 15 let 110,- Kč

ALFA

(USA)

3D

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v
Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který se vypravil na svůj první
lov se skupinou nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními
zanechán napospas osudu. Když se probere, zjišťuje, že je zraněn a sám - je
nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divočině. S jistými
komplikacemi se mu podaří ochočit si osamělého vlka, kterého opustila jeho
smečka, a postupně se učí spoléhat se jeden na druhého. Stanou se z nich
přátelé, kteří budou nuceni přečkat bezpočet nebezpečných a náročných
situací, pokud mají nalézt cestu zpátky domů dříve, než nadejde vražedná
zima.Režie: A. Hughes Mládeži přístupno od 12 let, dobrodružný, drama,
titulky 97 min.

datum: 03. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 140,- Kč

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL (ČR/SR)

2D

Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se
zabývá vývojem tzv. inteligentního domu, který má znamenat revoluci v
bydlení. Dům je ovládaný pouhým hlasem a má obyvatelům zajišťovat maximální
luxus i stoprocentní bezpečnost. Andrej je pověřen finalizací projektu.
Spolu se svojí čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou (Gabriela
Marcinková), se nastěhují do funkčního prototypu, luxusního domu ze skla a
kamene uprostřed nádherné přírody. To, co se ze začátku jevilo jako
pohádka, se však pomalu ale jistě mění v noční můru. Režie: K. Janák
Mládeži přístupno od 12 let, psychologický, thriller, 108 min.

datum: 05. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 120,- Kč

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

(USA)

2D- BIO SENIOR

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě.
Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té
doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v
pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v
jednom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a
Lily James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a
netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný
řecký ostrov a totálně se jí změní život. Režie: O. Parker Mládeži
přístupno, muzikál, titulky, 114 min.

datum: 07. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 60,- Kč

KRYŠTŮFEK ROBIN

(USA)

2D

Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný, mizerně
zaplacený a kde nemá jistou budoucnost. Má sice rodinu, ale práce ho
vytěžuje natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Kryštůfek
docela zapomněl na své idylické dětství strávené s prostomyslným a mlsným
plyšovým medvídkem a jeho kamarády. Když se však s nyní potrhaným a
ošuntělým Medvídkem Púem opět setká, jejich přátelství opět vzplane a
připomene Kryštůfkovi nekonečné dny dětských radovánek a hrátek, které jako
malý chlapec zažíval. Po nešťastné příhodě s Kryštůfkovým kufříkem se Pú se
zbytkem party včetně Prasátka, Ijáčka a Tygra vydají ze Stokorcového lesa
do Londýna, aby pomohli Kryštůfkovi jeho věci najít… protože nejlepší
přátelé si vždycky pomáhají. Režie: M. Forster Mládeži přístupno, rodinný,
komedie, TITULKY, 104 min.

datum: 08. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 100,- Kč

Všechno bude (ČR,Slovinsko, Polsko, SR)

2D

Typický outsider čtrnáctiletý Mára (Tomáš Mrvík) a jeho kamarád
dvanáctiletý Heduš (Jan František Uher) podniknou cestu za svobodou. Mára
ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku (Eliška Křenková).
Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu,
kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie.
Vyslýchá ho policistka (Lenka Vlasáková) s policistou (Martin Pechlát) a my
spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je
těžké rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované…Režie: O. Omerzu
Mládeži přístupno od 12 let, drama, road movie, 85 min.

datum: 10. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 110,- Kč

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?

(USA)

2D

Keanu Reeves a Winona Ryder spolu v legendárním filmu Dracula vytvořili
příběh velké, upřímné a čisté lásky. V komedii Ten pravý, ta pravá? do sebe
vrazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě
museli. Omylem se dají do řeči už na letišti během cesty a hned zjistí, že
mají vlastně hodně společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze všeho
nejvíc začnou nenávidět sebe navzájem. Oba by chtěli být úplně jinde,
nejlépe sami a hlavně se navzájem nikdy nevidět. Jejich sarkasmus je na
akci plné šťastných lidí, kteří se chtějí bavit, postupně od všech
ostatních izoluje, až si prostě zbydou a musí si začít povídat. A když si s
někým povídáte a pijete u toho víno, může se nakonec stát cokoliv. Režie:
V. Levin Mládeži přístupno od 15 let, komedie, drama, romantický, titulky,
90 min.

datum: 12. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 120,- Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

(ČR)

- BIO SENIOR

2D

Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno
lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta
vzhůru. Na válečné stezce s chlastem potkává Josef třeba Honzu, bývalého
reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa – Ironmana.
Úředník a geniální matematik Milan zase věří, že je vyslancem z vesmíru.
Někoho zradila žena, někdo hrál v německém gay pornu a svůj příběh má i
Tomáš, který zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou až příliš daleko.
Všichni z různých důvodů chlastali ve velkém stylu první ligu, někdo sám
doma jiný jako tahoun v hospodě. Pod dohledem přísné primářky a v pevném
režimu teď společně poznávají, jak lehké bylo opojnému alkoholu propadnout
a jak naopak těžká je cesta ze závislosti ven. Ze závislosti už ale cesta
ven nevede, jediná šance je nahradit alkohol něčím jiným. Hrají: D.
Švehlík, J. Dušek, M. Šoposká, O. Malý, J. Plesl... Režie: D. Svátek
Mládeži přístupno od 15 let, drama, komedie, 92 min.

datum: 14. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 60,- Kč

ÚŽASŇÁKOVI

2

(USA)

3D

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. Když se objeví nový padouch, který se
chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít
způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a
těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní. Režie: B. Bird Mládeži
přístupno, animovaný, dobrodružný, český dabing, 118 min.

datum: 15. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 130,- Kč

PREDÁTOR: EVOLUCE

(USA)

3D

Quinn McKenna (Boyd Holbrook) je velitel elitní skupiny vojáků, která
provádí tajnou operaci na místě, kde havarovala loď Predátora. Quinn se
rozhodne loď prozkoumat a část vybavení pošle domů, kde bydlí jeho syn Rory
(Jacob Tremblay). Za to je McKenna zatknut vládním agentem Willem Traegerem
(Sterling K. Brown), který monitoruje aktivitu predátorů na zemi. Po
zotavení z pádu lodi se Predátor probouzí a začíná hledat chybějící část
vybavení. Tím začíná boj na život a smrt, který vyvrcholí na předměstí
města, kde bydlí Rory s matkou Emily McKenna (Yvonne Strahovski). V tu
chvíli ale ještě skupina vojáků v čele s Quinnem a Casey Bracket (Olivia
Munn) netuší, že se budou muset postavit ještě větší hrozbě, a to geneticky
upravenému Predátorovi.(Butcher of Blaviken). Režie: S. Black Mládeži
přístupno, akční, dobrodružný, sci-fi, titulky

datum: 17. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 150,- Kč

EQUALIZER 2 (USA)

2D

Pokračování úspěšného akčního thrilleru Equalizer. Denzel Washington se
vrací jako bývalý člen speciální jednotky Robert McCall, který bojuje za
práva a spravedlnost pro ty, kteří už ztratili veškerou naději. Hrají: D.
Washington, P. Pascal, A. Sanders... Režie: A. Fuqua Mládeži přístupno od
15 let, akční, thriller, titulky, 121 min.

datum: 19. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 100,- Kč

CHATA NA PRODEJ

(ČR)

- BIO SENIOR

2D

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním
chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat
poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje
přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer)
už je duchem spíše nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce odmítá, syn
(Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe
včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní (Judit Bárdos). Babička (Jana
Synková) je specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí
přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera (Tereze Voříšková) na chatu
přibere svého úspěšného německého přítele (Michael Pitthan), který se
jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Režie: T. Pavlíček
Mládeži přístupno, komedie, drama, 77 min.

datum: 21. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 60,- Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

(USA)

2D

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.
Režie: G. Tartakovsky, M. McCullers Mládeži přístupno, animovaný, český
dabing, 97 min.

datum: 22. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 100,- Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

(ČR)

2D

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 Sára 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.“ Ráno Karel
zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany
(Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky.
Režie: R. Havlík Mládeži přístupno, komedie, 95 min.

datum: 24. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 130,- Kč

KING SKATE (ČR)

2D

Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu.
Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového.
Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy
českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných
přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu. Režie: Š.
Šafránek Mládeži přístupno, 80 min.

datum: 26. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 80,- Kč

PAT A MAT ZNOVU V AKCI (ČR)

2D

Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové
příhody. Pro Pat a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem
včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu
nové skalky. Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva
dostatečně velká. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si
dokáži poradit s každým problémem. Kuťení je pro ně zábava a dokážou si ho
patřičně užít. Našim kutilům vůbec není cizí ani moderní řešení a tak se
stanou odborníky v užití solární energie nebo instalaci bezpečnostních
kamer. Režie: M. Beneš Mládeži přístupno, loutková animace, 75 min.

datum: 29. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 110,- Kč
Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím
internetu na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo telefonicky na Informačním centru
Česká Třebová tel. 465 500 211. Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpozději do 24 hodin,
poté bude rezervace automaticky zrušena.

