DŮM KULTURY

KINOKAVÁRNA VIZOVICE
VÁS ZVE NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ V
NEDĚLE

6.3. 9.3.

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
17:00 | USA | 95 min. | 70 Kč | 73%
Animovaný | Přístupno bez omezení

Režie: Joel Crawford
Hrají: Ryan Reynolds, Nicolas Cage, Emma Stone, Leslie Mann,
Catherine Keener
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěšné
animované komedie Croodsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že jim na každém
kroku hrozí sežrání od hladových potvor, oni navíc při hledání
úrodného a bezpečného plácku museli potkat jinou rodinu!

BOD VARU

NEDĚLE

STŘEDA

Režie: Philip Barantini
Hrají: Stephen Graham, Hannah Walters, Jason Flemyng, Ray
Panthaki, Vinette Robinson
Šéfkuchaři Andymu směna v jeho restauraci ani nezačala, a už
nestíhá. Je poslední pátek před Vánoci, příliš mnoho rezervací.
Bez varování přichází Andyho mentor a kuchařská ikona s partnerkou, uznávanou food-kritičkou. Hůř snad být nemůže. Jednozáběrová jízda hektickým večerem začíná. Britský ﬁlm z gastrobyznysu bude připadat trefný všem, kterým se pod tíhou
profesního stresu někdy zavařila hlava. (MFF KarlovyVary).

Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James Frecheville,
Robert Mikluš, Jiří Šimek, Milan Mikulčík
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce
1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem,
jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se
děj ﬁlmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní
portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední
závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu.

STŘEDA

Režie: Ivo Macharáček Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej
Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Veronika Khek Kubařová
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky,
trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve
chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo
a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky
královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už
jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli
znovu začít kout pikle.

ATLAS PTÁKŮ

19:30 | ČR | 90 min. | 70 Kč | 60%
Drama | Nevhodné do 12 let
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát,
Eliška Křenková, Vojtěch Kotek, Pavla Beretová
Když se ve staré rodinné ﬁrmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí
peníze ve velkém, nastává konfrontace s novou realitou, na níž
nebyl nikdo připraven. Ivo Róna, dlouholetý šéf prosperujícího podniku Aron, se snaží zorientovat v nechtěné situaci,
kterou mu jeho děti ani okolí neulehčují, ale kterou si na sebe
dost možná seslal sám.

20.3. 23.3. STŘEDA

17:00 | ČR | 100 min. | 100 Kč | 71%
Pohádka | Přístupno bez omezení

ZÁTOPEK

19:30 | ČR | 130 min. | 100 Kč | 67%
Životopisný | Přístupno bez omezení

13.3. 16.3.

19:30 | Velká Británie | 92 min. | 100 Kč | 80%
Drama | Nevhodné do 12 let
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MRTVÝ MUŽ

19:30 | USA | 121 min. | 70 Kč | 84%
Western/Drama | Nevhodné do 12 let
Režie: Jim Jarmusch
Hrají: Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen,
Michael Wincott, Mili Avital
Všechny cesty vedou někam, nejdůležitější je často ta, která
dává směr a význam našemu jednání. Mladý účetní Bill Blake po
smrti svých rodičů přijíždí z rodného Clevelandu na daleký
Divoký západ, aby nastoupil na nové místo účetního. Proti své
vůli se stává legendárním zabijákem. Jeho průvodcem i ochráncem se stává osamělý Indián Nikdo. Svérázná westernová
parodie.

Pokladna bude otevřena 30 min. před začátkem představení.
Změna programu vyhrazena.

