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PŘÍBĚH KOČEK
Úterý 9. 10. ve 13,00 a 17,00 hod.

USA / Animovaná komedie / dabing / 2018 /  90 min. / přístupný 
Režie: Gary Wang

Devět životů, devětkrát větší zábava.
Jsou především líné a všechno mají na háku, ale i kočky mají velká srdce, mají 
své legendy a dny, kdy zažívají neuvěřitelně věci. Jedno takové nevšední a do-
slova velkolepé dobrodružství ukáže nová animovaná komedie Příběh koček.

MANŽEL NA ZKOUŠKU
Pátek 19. 10 v 19,00 hod. 
 
USA / Romantická komedie / titulky / 2018 / 112 min. / od 12 let
Režie: Bob Fisher, Rob Greenberg
Hrají: Anna Faris, Eva Longoria, Eugenio Derbez a další.

I MILIONÁŘI MAJÍ SVÉ DNY.
Leonardo Montenegro je bohatý a rozmazlený playboy, který si celý život jen 
užíval. Ale jak se říká  - karma není zdarma. Když z rozmaru odmítne zaplatit 
za služby úklidové služby, netuší, jak mu to osud vrátí. Po jedné divoké párty 
vypadne z jachty a druhý den ho najdou, jak se bezradně motá v ulicích Ore-
gonu. V nemocnici konstatují, že utrpěl totální ztrátu paměti a vyhlásí pátrání 
po jeho rodině. A tehdy nastupuje na scénu Kate -  přesně ta, kterou nedávno 
tak ponížil. Vybavená širokým úsměvem a falešným oddacím listem si pro něj 
přijde jako zákonitá manželka!

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Pátek  26. 10. v 19,00 hod. 
 
ČR / Komedie / Drama / 2018 /  92 min. / od 15 let
Režie: Dan Svátek
Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká, Simona Babčáková a další.

Film přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na sa-
motné 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. Co takhle uběhnout maraton?
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