PROGRAM KINA SVĚT - ZÁŘÍ 2021
Gump - pes, který naučil lidi žít
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde
své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání
psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému
člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v
tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás čeká celý den, než přijdete z
práce. I v tom buldokovi, který se za vámi šine a sotva popadá dech. Dám
svoji duši za to, že kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak pak
teprve poznáte, jak silné má váš pes srdce a co jeho láska k vám
znamená. Tenhle film vám také otevře oči, protože co člověk v psím srdci
zničí, to může zase jen člověk uzdravit. Rodinný film režiséra F.A. Brabce
je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. Hrají: B. Polívka, E.
Holubová, I. Chýlková. Mládeži přístupno, rodinný, dobrodružný, 90 min.
datum: 01. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 17.00 hodin
vstupné: 60,- Kč
Máša a medvěd: Mášiny písničky (Rusko) 2D
Mashina nová dobrodružství začínají právě teď! Společně se svými lesními
kamarády Masha cestuje kolem světa, aby nám přinesla vzrušující novou
muzikálovou sezónu – Mashiny písničky. Každá epizoda je barvitým
hudebním příběhem věnovaným konkrétní zemi a jejím hlavním kulturním
hodnotám a atrakcím, mezi nimiž Masha svým jedinečným a kreativním
stylem zpívá nejoblíbenější písničku této země. V písničkách se objevuje
italská pizza a opera, pařížská móda, brazilský karneval... No, nebudeme
prozrazovat. Připravte se zažít tato vzrušující dobrodružství společně s
Mashou a jejími kamarády, kteří objevují Itálii, Německo, Francii, Británii,
Japonsko a mnoho dalších nádherných zemí. Režie: V. Bayramgulov, G.
Orlov, O. Užinov. Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, český dabing, 78
min.
datum: 04. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 17.00 hodin
vstupné: 100,- Kč
Deníček moderního fotra (ČR) 2D
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte
se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně stanou
rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe
finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o
novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten

přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek
času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik
musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec
zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky
soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska…
Hrají: J. Mádl, T. Ramba, J. Hejlík, O. Malý.... Režie: J. Haluza Mládeži
přístupno, komedie, 97 min.
datum: 06. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 130,- Kč
Ženská pomsta (ČR) 2D BIO SENIOR náhradní termín za 27.10.
2020
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice
profesí i povahově, ale mají stejný problém, který se snaží řešit v rámci
psychoterapie. Jejich deprese a trápení mají společného jmenovatele:
nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často i nelehkých, let
společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší než
drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou si vzájemně
pomůžou. Pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi. Film
je úsměvným pohledem na mužskou krizi středního věku a oslavou ženské
solidarity.
datum: 07. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 17.00 hodin
vstupné: 60,- Kč
Vyšehrad: Seryjál (ČR) 2D
Pojďte s námi sledovat Laviho v podání Jakuba Štáfka v možná nejhorší
situaci, ve které se dosud ocitl. Když svlečený jen v tílku a trenkách,
ohořelý a dobitý sedí spoutaný na židli v připravené mučírně, a snaží se
vzpomenout, co ho do této situace přivedlo. Byl to snad jeho samotný
příchod do Vyšehradu? Došla s ním šéfovi klubu trpělivost a rozhodl se ho
zbavit? Nebo na něj ty dva maskované týpky poslal Tomáš Řepka, když
prozradil jeho trik s týmovou kasou? Diváci uvidí ne/oblíbeného trenéra
Žloutka (Jiří Ployhar), předsedu FK Slavoj Vyšehrad Krále (Ondřej
Pavelka), ale hlavně Laviho agenta Jardu (Jakub Prachař), který sice v
průběhu času změnil tvář, ale hlas mu oproti onlinovému seriálu zůstal!
Prostě jedno pozitivní překvapení za druhým. Režie: J. Štáfek, M. Knopp
Mládeži přístupno od 15 let, komedie, 83 min.
datum: 09. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 100,- Kč

Luca (USA) 3D
Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se v malebném městečku
italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který zažívá
nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk na
mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se svým novým nejlepším
kamarádem, avšak jejich veselí ohrožuje přísně střežené tajemství, neboť
oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa. Režie: E.
Casarosa Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, dobrodružný, český
dabing, 100 min.
datum: 11. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 17.00 hodin
vstupné: 130,- Kč
Cesta domů (ČR) 2D
Závěrečný díl kultovní trilogie.Cesta domů vede tam, odkud jsme vzešli.
Nejen ve smyslu fyzickém, ale i duchovním. Je to cesta do našeho rodiště,
cesta k našim zdrojům, k lesům, stráním a polím. Cesta k čiré vodě, k
divokému ohni, k větru bez zplodin, k zemi bez chemie. Hrdinové našeho
příběhu, každý svým způsobem, hledají ztracenou harmonii se zvířaty, s
rostlinami a hlavně se sebou samými. Hrají: T. Vorel jr., L. Šteflová, E.
Holubová, B. Polívka, T. Hanák...Režie: T. Vorel st., Mládeži přístupno od
12 let, komedie, romantický, 92 min.
datum: 13. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 120,- Kč
Tlapková patrola ve filmu (USA, Kanada) 2D
Tlapková patrola patří k největším fenoménům současnosti. Psí
záchranáře, kteří umějí létat s letadlem (kříženkyně Skye), hasit požáry
(dalmatin Marshall), strážit zákon (německý ovčák Chase) a dělat spoustu
dalších užitečných věcí (ostatní čtyřnozí chlupáči), milují děti po celém
světě. Stejnojmenný televizní seriál láme rekordy ve sledovanosti stejně
jako v prodeji hraček. Bylo jen otázkou času, než tahle odvážná štěňata
zvednou laťku a vydají se do kina za svým dosud největším
dobrodružstvím. Jít do akce je přiměje Humdinger, špatností skrz naskrz
prolezlý tlusťoch, který se právě stal starostou Adventure City. Kromě
toho, že nemá rád psy, nesnáší ani ošklivé počasí, a má přístroj, který mu
má pomoci k tomu, aby nebe nad Adventure City bylo naprosto bez
mráčku. Jenže každý, kdo si takhle hraje na „pánaboha“, musí počítat s
tím, že se to může nepěkně zvrtnout. Režie: C. Brunker Mládeži přístupno,
animovaný, český dabing, 88 min.
datum: 18. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 17.00 hodin
vstupné: 130,- Kč, děti do 15 let 110,- Kč
Jedině Tereza (ČR) 2D
Tomáš (Igor Orozovič) s Terezou (Veronika Khek Kubařová) prožívali lásku
jako z učebnice. Poznali se na střední, přeskočila mezi nimi jiskra a pak už
to jen doutnalo a hořelo. Po vysoké spolu zůstali v Praze, meteorolog
Tomáš získal skvělou práci televizního moderátora počasí, a Tereza se
(zatím neúspěšně) snaží rozjet prodej a výrobu ručně šitých bot. Kdy se to
zadrhlo? Na Štědrý den, když Tereza přistihla polosvlečeného Tomáše v
domněle choulostivé situaci s populární televizní moderátorkou (Emma
Smetana). Prekérní chvilku by sice Tomáš mohl celkem racionálně
vysvětlit, kdyby k tomu ale dostal příležitost. „Usmiřovačku“ mu překazí
neplánovaný pobyt na policejní stanici, a když se konečně dostane domů,
narazí na prázdný byt a výzvu, aby se sbalil a odstěhoval. Naštěstí má
kamaráda Karla (Matouš Ruml), filmového fanatika, který má jednoduché
řešení – proč se neinspirovat scénami ze slavných romantických filmů?
Režie: J. Fuit Mládeži přístupno, komedie, romantický, 100 min.
datum: 20. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 130,- Kč
Jan Werich: Když už člověk jednou je… (ČR) 2D BIO SENIOR
Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších legend českého divadla
Jana Wericha vznikl jeho první velký filmový dokumentární portrét.
Dokument s názvem Jan Werich: Když už člověk jednou je přináší strhující
životní příběh této herecké legendy. Svobodné myšlení v nesvobodné
společnosti přinášelo Werichovi mnoho úskalí a tato myšlenka prochází
celým filmem. Stejně jako snaha tvůrců přiblížit fenomén chytrého
humoru, který je Werichovu vyjadřování připisován. Režie: M. Slunečko,
M. Šmídmajer Mládeži přístupno, dokument, 95 min
datum: 23. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 17.00 hodin
vstupné: 60,- Kč
Dračí země (Německo) 2D
Rodinný film s trojící neobvyklých hlavních hrdinů, drakem, zlodějíčkem a
horským šotkem. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu, jejímž
cílem je nalezení dračí země. Režie: T. Eshed Mládeži přístupno,
animovaný, dobrodružný, český dabing, 91 min.
datum: 25. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 17.00 hodin
vstupné: 100,- Kč
Zbožňovaný (ČR) 2D
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu.
Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený
odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana
Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak
jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se
nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta
(Martina Czyžová), která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o
něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má
jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s
ortopedkou Danou (Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na
ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně
horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval...
Režie: P. Kolečko Mládeži přístupno, komedie, drama,
datum: 27. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 130,- Kč
Shoky & Morthy: Poslední velká akce (ČR) 2D
Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři s
našláplou kariérou. Morthyho však už jejich dětinské pranky přestávají
bavit, také díky vlivu jeho přítelkyně, ambiciózní influencerky Sáry. Když
poslední video kluků sklidí na sítích vlnu kritiky, jejich kanál přestane
vydělávat a vyslouží si za něj veřejně prospěšné práce, vypadá to na
jejich definitivní rozchod. Jedinou šancí, jak si napravit youtuberskou
pověst, je společný plán na „poslední velkou akci“. Shoky, Morthy, Sára,
svérázná lovkyně duchů Lucie a prodejce vysavačů (a neúspěšný
youtuber) Radomil se vydávají po dálnici D1 na divokou jízdu vstříc
objasnění záhady Devíti křížů. Hrají: J. Štáfek, Š. Kozub... Režie: A. Fehu
Mládeži přístupno od 12 let, komedie, dobrodružný, 103 min.
datum: 29. 09.
místo: Velký sál KC Česká Třebová
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 100,- Kč

