
KINO V PODKROVÍ
PÁ 1.10. 19:00 hod./ Shoky & Morthy: Poslední velká akce
Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři s našláplou kariérou. Když poslední video kluků sklidí na sítích 
vlnu kritiky, jejich kanál přestane vydělávat ...
komedie, Česko, 2021, nevhodné do 12 let, 103 min. | Vstupné: 100, - Kč
 SO 2.10. 19:00 hod./ Prvok, Šampon, Tečka a Karel
Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím, že se rozhodnou plnit odvážné úkoly. 
komedie, ČR, nevhodné do 12 let, 118 min.| Vstupné: 120, - Kč

PÁ 8.10. 19:00 hod./ Cesta domů
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.
komedie, ČR, nevhodné do 12 let | Vstupné: 120, - Kč

SO 9.10. 19:00 hod./ Jan Werich: Když už člověk jednou je…
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.
dokument, ČR, mládeži přístupný  | Vstupné: 100, - Kč

Promítáme v podkroví Knihovny 
Ignáta Herrmana, vstupenky
zakoupíte na www.cekus.eu 
nebo Informačním centru. 
Změna programu vyhrazena!

Knihovna Ignáta Herrmanna

PÁ 15.10. 19:00 hod./ Miloval jsem svou ženu
Námorný kapitán Jacob Störr sa v kaviarni staví s priateľom, že sa ožení s prvou ženou, ktorá do nej vstúpi. A vstúpi Lizzy.
romantický / Maďarsko / Německo / Itálie, 2021, 169 min. | Vstupné: 110, - Kč

ŘÍJEN 2021

SO 16.10. 17:00 hod./ Gump - pes, který naučil lidí 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.
rodinný, dobrodružný, Česko, 2021, mládeži přístupný, 92 min. | Vstupné: 100, - Kč

SO 16.10. 19:00 hod./ Bábovky
Všichni jsme propojeni vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž
nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň.
komedie, Česko / Slovensko, 2020, nevhodné do 12 let , 97 min. | Vstupné: 100, - Kč

PO 18.10. 19:00 hod./ S láskou Vincent
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že "může komunikovat pouze skrze své malby".
Animovaný / Životopisný / Krimi / Drama, Velká Británie / Polsko / USA, 2017,  nevhodné do 12 let , 94 min. | Vstupné: 100, - Kč

PÁ 22.10. 19:00 hod./ Moucha v kufru
Jean-Gab a Manu, dva prostí přátelé, najdou obří mouchu uvíznutou v kufru auta a rozhodnou se ji vytrénovat, aby si díky ní vydělali.
komedie / Francie / Belgie, 2020, nevhodné do 15 let, 77 min  | Vstupné: 100, - Kč

SO 23.10. 19:00 hod./ Matky
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily...
komedie, Česko, 2021, nevhodné do 12 let,  95 min  | Vstupné: 120, - Kč

PÁ 29.10. 19:00 hod./ Miluj svého robota
Alma je vědkyně ve slavném Pergamonském muzeu v Berlíně. Aby získala pro svou práci fin. prostředky na výzkum, zúčastní se mimořádného experimentu ...
komedie / Romantický / Sci-Fi, Německo, 2021, 105 min | Vstupné: 110, - Kč

SO 30.10. 19:00 hod./ Zbožňovaný
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 ...
komedie / Drama, Česko, 2021, nevhodné do 12 let, 99 min  | Vstupné: 100, - Kč

https://www.csfd.cz/tvurce/2018-jan-werich/
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https://www.csfd.cz/tvurce/1236-zuzana-kronerova/

