KINO LISTOPAD 2019
Addamsova rodina (USA) 2D
MÁTE POCIT, ŽE VAŠE RODINA JE DIVNÁ?
Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina,
která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát se členové
této vtipné a výstřední rodinky představí v animované podobě. Malí i velcí
diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit
mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.
Režie: G. Tiernan, C. Vernon Mládeži přístupno, animovaný, dabing, 84min.

datum: 02. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 120,- Kč

Toy story 4: Příběh hraček (USA) 2D

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo
starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička
Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká
„Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
Režie: J. Cooley Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, český dabing, 100
min.
datum: 03. 11.
místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 100,- Kč

Abstinent (ČR) 2D

Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny.
Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje s už staršími,
profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými se
stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Adam měl
život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat maturitu, poslat přihlášku na
vejšku. Ale to nespěchalo, byly to hlavně správné časy na pořádnou pařbu s
partou, na rande s holkou nebo na pivko či něco ostřejšího s kámošem. Adam
byl přesvědčený, že má všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako účinný lék
proti nudě, připadal si po něm mnohem odvázanější a vtipnější. A jeho
rodiče? Ti byli v pohodě a díky bohu si ho moc nevšímali. Jenomže pak se to
podělalo a přišel nevyhnutelný průšvih. Hrají: J. Trojan, J. Bechyňová, Š.
Fridrich, V. Fridrich... Režie: D. Vigner Mládeži přístupno od 12 let,
drama, 78 min.

datum: 04. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 120,- Kč

Terminátor: Temný osud (USA) 2D
Děj navazuje po 28 letech na události z Terminátora 2: Den zúčtování, kdy
Skynet posílá z budoucnosti nového modifikovaného terminátora (Gabriel
Luna) z tekutého kovu, aby ukončil život Dani Ramos (Natalia Reyes), kterou
ochraňuje Grace (Mackenzie Davis). V boji o život proti novému druhu
terminátora z tekutého kovu přicházejí Dani a Grace na pomoc ve svých
ikonických rolích Sarah Connor (Linda Hamilton) a T-800 (Arnold
Schwarzenegger). Režie: T. Miller Miller Mládeži přístupno od 12 let,
akční, sci-fi, titulky, 134 min.

datum: 06. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 130,- Kč

Ženská na vrcholu (ČR/SR) 2D
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna
Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným
osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhla svému
citovému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve
vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování
opravdu nestojí. Jedním je horal a milovník adrenalinových sportů Richard
(Martin Dejdar) a druhým, jeho bratr (Marek Němec), vážený člen horské
služby, ale hlavně milovník žen a zábavy. Tahle nesourodá partička se ve
sněhem zapadané Samotě rozhodně nenudí. A to Helena ještě netuší, že její
starostlivá milující matka (Jana Preissová) donutí protestujícího otce
(Bolek Polívka), aby vyrazili na hory za nimi. Jsou Vánoce a rodina musí
být přece pohromadě! Režie: L.Kny Mládeži přístupno, romantická komedie,
105 min.

datum: 10. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 130,- Kč

Stáhni a zemřeš (USA) 2D

Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí
předpovědět čas zbývající do smrti. Je to trapný pokus o žert nebo již
každému začal děsivý odpočet? Hrají: A. Winters, E. Lail... Režie: J. Dec
Mládeži přístupno od 15 let, thriller, horor, titulky, 100 min.

datum: 13. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 120,- Kč

Román pro pokročilé (ČR) 2D BIO SENIOR

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu,
lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní
hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu
způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu
velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným
bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou situací zmítá se
Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež
mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za
trest nestačila kocovina, musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho
schopnou majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová), které tak nějak
omylem vyhlásili válku. Režie: Z. Marinovová Mládeži přístupno od 12 let,
komedie, 95 min.

datum: 15. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: 60,- Kč

Fany a pes (Německo, Belgie, Lucembursko, ČR) 2D

Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, psa své
nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny do
Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy nevrátila a Fany
začíná tušit, že její kamarádka jako mnoho jiných uprchla s rodinou na
Západ. Ze třídy mizí i další děti, a pro Fany tak začíná dobrodružství při

hledání kamarádky, které ji zavede do víru začínajících pravidelných
pondělních demonstrací i na státní hranice, ale zapříčiní i konflikty s
její prorežimní učitelkou. Zdá se, že se věci začínají dávat do pohybu...
Příběh Fany líčí průběh pokojné revoluce na podzim roku 1989 z pohledu
dítěte. Režie: R. Kukula, M. Bruhn Mládeži přístupno, animovaný, český
dabing, 80 min.

datum: 16. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 16.00 hodin
vstupné: 100,- Kč
Hra (Česko, Argentina, Jižní Korea) 2D
Svět Petra (Jiří Mádl), mladého ředitele oblastního divadla, se začne
rozpadat poté, co se rozhodne zrealizovat svůj sen, ambiciózní adaptaci
Euripidova klasického dramatu o Faidře. Během zkoušek přijde o dva hlavní
protagonisty a město mu vyhrožuje krácením rozpočtu kvůli politickému
obsahu jeho adaptace. Petr se zamiluje do hlavní herečky Karolíny
(Elizaveta Maximová). Napětí doma se stupňuje. Petr se rodinného života
příliš neúčastní ani jako manžel, ani jako otec. Krátce před premiérou ho
obě ženy opouští. Jeho žena (Marika Šoposká) už toho má dost a Karolína
prostě zmizí. Petr se na poslední chvíli snaží zachránit své dílo, ale hra
je fiasko. Zničený začne lepit dohromady střípky svého rozbitého života.
Ale není na to už pozdě? Režie: A. F. Almendras Mládeži přístupno od 12
let, drama, komedie, 93 min.

datum: 18. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 100,- Kč

Vlastníci (ČR) 2D
Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky
chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří
Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára
Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar
Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný)
zastupuje svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem
(Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský
(Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně
sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof
Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan)
zatím nic nekomentuje… Režie: J. Havelka Mládeži přístupno, komedie,
drama, 96 min.

datum: 25. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 130,- Kč

Amnestie (ČR/SR) 2D
Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna největší vzpouru ve vězeňské
historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a
rychlé změny po revoluci v roce 1989. Film jde do kin jako příspěvek k
výročí Sametové revoluce, na události a dramatickou dobu se ale dívá jinak,
než by mohli diváci očekávat. Očima jednoho z vězňů z prostředí věznice pro
nejtěžší případy v Leopoldově, jehož příběh se uzavře během divoké vzpoury.
Velkou roli v něm mají i postavy Anny Geislerové a Marka Vašuta. Režie: J.
Karásek Mládeži přístupno od 15 let, drama, thriller, 127 min.

datum: 27. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 120,- Kč

