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Českotřebovský  zpravodaj
ČERVEN 2020KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/6 pondělí

DEN DĚTÍ
15:30–17:30 / park Javorka
Pro děti je připravena cesta plná úkolů, sou-
těží a dalších aktivit. Začátek cesty je v parku 
Javorka – u hříbku. Vstupné: děti do 3 let – 
15 Kč, děti od  3 let – 30 Kč (doprovod zdar-
ma). V případě deštivého počasí se akce ruší. 
Pořádá DDM Kamarád.

6/6 sobota

SOBOTA V ROSE
9:00–19:00 / Rosa rodinné centrum
Zábavný den pro děti – děti od 4 let, připra-
veny různé hry a tvořivé dílny (můžete si vy-
zkoušet, jaké je to být v Rose na příměstském 
táboře), cena 350 Kč, sourozenec 320 Kč, 
v ceně jídlo a pitný režim po celý den.

11/6 čtvrtek

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
RÁMEČKOVÁ TAŠTIČKA
15:00–17:00 / Kulturní centrum – klubovna
Lektorka: Oldřiška Smékalová. Pomůcky: 
šicí potřeby, šicí stroj (je na  dílně k  zapůj-
čení), vrchní látku 30 × 70 podložit vatelí-
nem a  prošít, podšívku 40 × 70, zip 40 cm. 
Rámečky budou ke  koupi na  dílně (35 Kč). 
Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka 
a  60 Kč ostatní účastníci. Další informace 
na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

CÍNOVANÝ ŠPERK
15:30–18:00 / DDM Kamarád

Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena: 
250 Kč, s  sebou: 1× minerál, který si chcete 
ocínovat, přezůvky, pracovní oděv, popř. 
brýle, kdo nosí. Přihlásit se můžete v kancelá-
ři DDM Kamarád nebo na tel. č. 736 694 671, 
777 292 218. 

13/6 sobota

CYKLOBURZA
8:00–12:00 a 13:00–15:00 / DDM Kamarád
Prodej kol a dalšího cyklo příslušenství, kolo-
běžek, in-line bruslí atd.

LISTOVÁNÍ.CZ: ŠMODRCHA 
14:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z jed-
noho docela obyčejného městečka. Když ov-
šem jednoho obyčejného dne na  toulkách 
po okolí náhodou natrefí na příšerně pomo-
taného, zpřeházeného, mrzoutského, vypa-
seného a na sušenkách závislého mluvícího 
kocoura, jeho život se rázem úplně změní!
Je šťastný, že v  podivném tvorovi konečně 
našel svého vlastního zvířecího kamaráda, 
a chce si ho nechat, jenže jeho čistotou po-
sedlá máma, otravná sestra a bláznivý starý 
plukovník se zálibou ve  vycpávání neob-
vyklých živočichů mají na  věc docela jiný 
názor… Dokáže Honzík svého chlupatého 
parťáka ochránit, nebo Šmodrchu čeká osud 
mnohem horší než jen pouhý nedostatek 
sušenek? Účinkují: Věra Hollá a  Lukáš Hej-
lík. Představení pro děti. Pořádá Městská 
knihovna Česká Třebová. V případě nepřízni-
vého počasí se akce přesouvá do Malé scény. 
Vstupné dobrovolné.

LISTOVÁNÍ.CZ: FOTBALOVÉ DENÍKY 
17:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Fotbalové deníky napsal Jiří Hájíček kdysi 
po mistrovství světa ve  fotbale v Německu. 
Tato road movie není ale zdaleka jen o fotba-
le a už vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl 
na  MS do  Německa, místo toho podniká 
zvláštní cestu po  republice s  devatenáctile-
tou dívkou, kterou zná teprve týden. Účinku-
jí: Věra Hollá a Lukáš Hejlík. Představení pro 
dospělé. Pořádá Městská knihovna Česká 
Třebová. V  případě nepříznivého počasí se 
akce přesouvá do Malé scény. Vstupné dob-
rovolné.

15/6 pondělí

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / park Javorka
Čtení pohádek a  vyprávění příběhů, hry 
i  nová přátelství. Akce je vhodná pro před-
školáky a  děti mladšího školního věku s  ro-
diči. Sraz v  16 hodin u  sochy Šárky v  parku 
Javorka. Podložky na  sednutí budou k  dis-
pozici na místě. V případě deštivého počasí 

se akce ruší. Pořádá Městská knihovna Česká 
Třebová. Vstupné dobrovolné.

SEBELÉČBA BEZ CHEMIE
17:00–19:00 / DDM Kamarád
Dozvíte se o  sebeléčebné metodě Su Jok, 
která pracuje s akupunkturními body, a bu-
dete si moci sami po  absolvování semináře 
body ošetřovat. Cena kurzu je 150 Kč (kurz je 
dotován z projektu Šablony II.). S sebou: pře-
zůvky, poznámkový sešit, psací potřeby, brý-
le (pokud jsou potřeba). Kurzem vás provede 
lektorka Kateřina Rouse, DiS. Na kurz je mož-
né přihlásit se na telefon 777 292 242 nebo 
v kanceláři DDM Kamarád. Platbu za kurz je 
nutné uhradit do 8. 6. 2020.

18/6 čtvrtek

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
9:00–11:00 a 15:00–17:00 / DDM Kamarád
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá Bazar 
dětského a  kojeneckého oblečení, oblečení 
pro teenagery, autosedaček, hraček, postý-
lek a dalších věcí pro děti. 

21/6 neděle

LÉTO NA STEZCE
14:00–17:30 / Údolím skuhrovského potoka
Tradiční vycházka pro rodinné i  jiné týmy 
se koná na  smyslově naučné stezce „Údo-
lím Skuhrovského potoka“. Start průběž-
ně od  14 do  16:00 h v  Rybníku u  kurtů. Cíl 
15–17:30 h u restaurantu Nad Hrází. Startov-
né 50 Kč. Pořádá Český svaz ochránců příro-
dy Podorlicko v České Třebové.

24/6 středa

VÝROBA BERUŠKY – SKŘÍTKA
15:30–20:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena 
150 Kč + cca 100 Kč na materiál. S sebou pře-
zůvky. Kurz je určen pro pokročilé se zkuše-
nostmi se šitím na stroji. Přihlásit se můžete 
v  kanceláři DDM Kamarád nebo na  tel. č. 
736 694 671, 777 292 218. 

SPORT
1/6 pondělí

SPOLU NA STARTU
16:00 / Atletický stadion Skalka
Závody v rámci projektu Českého atletického 
svazu Spolu na startu pořádá Atletický klub 
ISCAREX Česká Třebová. Akce je určena jak 
pro členy atletického oddílu, tak i pro zájem-
ce z řad veřejnosti. Bližší informace k závodu 
a přihlášení na https://junior.iscarex.cz/.
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21/6 neděle

BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC
10:00 / budova VDA, Kozlovský kopec
Start před budovou VDA, Habrmano-
va ul., Česká Třebová. Délka: 5,2 km. 
Převýšení: 234 m. Startovné 100 Kč. 
Bližší informace k  závodu a  přihlášení 
na http://www.iscarex.cz/sport. Akci pořádá 
Atletický klub ISCAREX Česká Třebová.
 

27/6 sobota

O TŘEBOVSKÉHO STĚNOLEZA 2020
9:30 / Venkovní lezecká stěna
Horolezecký klub Česká Třebová Vás zve 
na 9. ročník lezecké soutěže pro děti a mlá-
dež. Místo konání: venkovní lezecká stěna 
ZŠ Habrmanova (areál gymnázia). Startovné: 
50 Kč.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.

12/5–7/6

NESMRTELNÝ HADRÁK KÁJI SAUDKA
Městské muzeum
Komorní výstava několika originálních děl, 
na nichž známý umělec zpodobil populární 
vozítko. Vystavená díla pocházejí ze soukro-
mé sbírky pana Luboše Bernáška. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.

11/6–30/8

PERPETUUM MOBILE
Městské muzeum
Výstava Perpetuum mobile bude otevřena 
bez vernisáže od  čtvrtka 11. června 2020. 
Unikátní interaktivní výstava Aleše Drašnara 
ze Slavoňova představí řadu replik historic-
kých strojů – pokusů o  sestrojení perpetua 
mobile – a bude doplněna hernou pro dět-
ské i  dospělé návštěvníky. Výstava potrvá 
do neděle 30. srpna 2020.

27/5–26/6

VODA
Výstavní síň kulturního centra
Výstava Výtvarné skupiny Maxmilián Čes-
ká Třebová. Bez vernisáže. Otevřeno denně 
9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

KINO SVĚT
1/6 pondělí

ATTILA (SR) 2D
19:00
„Dvě minuty a bylo po  ´Zápasu století .́ Tak 
Végh v kleci poslal k zemi Vémolu.“ nebo „Lvi 

dožrali. Végh knokautoval Vémolu v prvním 
kole“. Tak zněly titulky po  dlouho očekáva-
ném MMA zápasu Attily Végha a  Karlose 
„Terminátora“ Vémoly, v  němž Attila jako 
první na  světě knokautoval neporazitelné-
ho Vémolu. Nový dokumentární film mapu-
je celoživotní cestu sportovce a  novodobé 
hvězdy Slovenska Attily Végha a ukazuje, jak 
se Attila na  tento zápas století připravoval. 
Díky vyprávění jeho rodiny, přátel i soupeřů 
můžete sledovat kroky, jež Atillu dovedly až 
na samý trůn MMA v USA, přestože k  tomu 
neměl v  dětství moc předpokladů. Příběh 
Attily je příběhem skromného chlapce 
z  Gabčíkova, kterého odhodlání, tvrdá dři-
na, ale i přátelská povaha dovedly až na vr-
chol. Režie: P.  Větrovský. Mládeži přístupno 
od  12 let, dokument, slovensky, 125 min. 
Vstupné: 100 Kč.

3/6 středa

BIO SENIOR
NÁHRADNÍ TERMÍN!
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST  
(ČESKO, SLOVENSKO) 2D
17:00
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobod-
ná třicátnice se skvělou kariérou a dlouhole-
tou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana 
Dyková), které se právě obrátil život vzhůru 
nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrov-
nat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít 
k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene 
seznámením s  výstředním umělcem Vikto-
rem (Janko Popović Volarić), pro kterého se 
stává múzou. Viktor je však posedlý nejen 
Simonou, ale i  sexem, což zpočátku vypa-
dá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá 
nový směr. Když potká okouzlujícího podni-
katele, vdovce Marka (Branislav Trifunović) 
a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho 
čekat. Jejich soužití je téměř idylické až na to, 
že jejich vztah je pod drobnohledem Marko-
vy tchyně Evy (Eliška Balzerová), která byla 

zvyklá pomáhat s  výchovou vnučky. Nyní 
Eva zjišťuje, že musí najít jiný smysl života, 
aby se cítila šťastná. Vstupné: 60 Kč.

6/6 sobota

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES  
(NORSKO, KANADA) 2D
17:00
Odpradávna leží kdesi v  hlubokých lesích 
království trollů. Nikdo z  nich nežere děti, 
ani nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí 
si v přítmí a stínu užívají spokojeného života 
a  veselí pod vládou krále Gromma. Někdo 
má jednu hlavu, někdo dvě a někdo tři hla-
vy, někdo je trochu kouzelný a  jiný vůbec, 
z  někoho jde trochu hrůza, když se špatně 
vyspí, někdo už začíná věkem kamenět. Kry-
jí se před sluncem a dobře se baví. Jednoho 
dne ovšem oblíbený král kvůli zradě a  na-
stražené pasti zkamení a na jeho syna Tryma 
čeká velké dobrodružství. S  pomocí přátel 
musí projít zakázaným kouzelným lesem až 
na hranice světa trollů a lidí, získat zpět krá-
lův ukradený zkamenělý ocas a do tří dnů ho 
přinést zpátky. Pak králova kletba pomine. 
Trym byl vždycky jeden z nejveselejších tro-
llů, teď ale musí legrácky stranou. Stojí před 
ním les plný nebezpečí, nástrah a  trollích 
strašidel. Režie: K. Munroe, K. Kamp. Mládeži 
přístupno, animovaný, dobrodružný, rodin-
ný, český dabing, 91 min. Vstupné: 90 Kč.

8/6 pondělí

EMMA (VELKÁ BRITÁNIE) 2D 
19:00
Emma Woodhouseová (Anya Taylor-Joy) je 
hezká, chytrá, bohatá a na svou dobu notně 
emancipovaná. Navíc disponuje velmi zvlášt-
ním talentem, schopností svádět dohroma-
dy jedince opačného pohlaví a  dopravovat 
je až před oltář. Tedy alespoň si to o  sobě 
začne myslet, když několika mistrovskými 
tahy provdá svou vychovatelku za  bohaté-
ho vdovce. Jejím dalším projektem se stane 
plánované spojení mladičké a naivní Harriet 
s místním farářem. Přestože Emmin otec (Bill 
Nighy) ji varuje, aby si nezahrávala, a její pří-
tel z dětství George Knightley se jí snaží vy-
světlit, že lásce se poručit nedá, dohazovač-
ka Emma tlačí Harriet do  sňatku s  knězem 
silou umanutého Amora. Vše bohužel skončí 
nezdarem, katastrofou a spoustou prolitých 
slz, citovým uragánem, v jehož epicentru se 
ocitne právě Emma, které nezdar rozmetá 
všechny životní jistoty. Režie: A. de Wilde. 
Mládeži přístupno, romantická komedie, ti-
tulky, 124 min. Vstupné: 120 Kč.

10/6 středa

V SÍTI: ZA ŠKOLOU (ČR) 2D 
Speciální verze filmu V síti určená pro diváky 
už od 12 let.
19:00
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Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, 
se připojí na sociální sítě, aby v přímém pře-
nosu zažily, co se děje v online světě. V kopi-
ích dětských pokojů chatují a skypují s muži, 
kteří si je na netu našli a napsali jim. Drtivá 
většina těchto mužů požaduje sex přes web-
kameru nebo posílá erotické fotografie a vi-
dea. Herečky dokonce zažívají vyhrožování 
a vydírání. Nejsilnější momenty z oficiální ce-
lovečerní verze dokumentárního filmu jsou 
doplněny o praktické rady, návody a komen-
táře hereček, které si zkušeností se sexuál-
ním obtěžováním na  internetu samy prošly. 
Režie: V. Klusák, B. Chalupová. Dokument, 
64 min. Vstupné: 100 Kč.

13/6 sobota

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD 
(USA) 2D 
17:00
Norm má na první pohled vše, co takový král 
ledového severu potřebuje. Je velký, správně 
chlupatý, má velké zuby i milovanou medvě-
dici po boku. S jeho královským majestátem 
a  medvědí hrůzostrašností už je to ovšem 
trochu horší. Norm má rád hlavně zábavu, 
pohodu, kámoše, o  jeho roztržitosti ani ne-
mluvě. Zato mu nechybí odvaha a dobré srd-
ce a  obojí bude znovu potřebovat. Na  jeho 
pól se totiž přenese honička za  ztraceným 
pokladem a  dávná starobylá památka se 
shodou náhod ocitne právě v těch jeho nej-
méně povolaných tlapkách. Norm se pochla-
pí a slavnostně slíbí, že vzácný artefakt vrátí 
na místo, odkud byl ukraden. Vyzbrojí se tro-
jicí nezničitelných polárních lumíků a  vydá 
se najít pradávný chrám ležící uprostřed 
džungle kdesi na  jiném konci zeměkoule. 
Hádanky, nástrahy a pasti překoná s odzbro-
jující bezstarostností a všichni noví kamarádi 
se nestačí divit, jak velká je Normova schop-
nost šlápnout vždy vedle. Mládeži přístupno, 
animovaný, český dabing, 111 min. Vstupné: 
120 Kč.

15/6 pondělí

BOURÁK (ČR) 2D
19:00
Komedie Ondřeje Trojana s  Ivanem Troja-
nem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému 
teče do baráku i do života a rodina už ho má 
plný zuby. Ale i  srdce. Příběh se odehrává 
ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu 
Čech, kde po  revoluci zavřeli všechny fab-
riky a  místo nich se vyrojily nonstop herny, 
kasina a  šlapky. V  jednom z  těch nonstopů 
s  automaty pro zoufalce pracuje i  Kamila, 
osmnáctka, která už má života ve  městě, 
kde chcípnul pes, plné zuby. A  ještě víc ji 
štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, 
který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. 
Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Ca-
dillacem, který chodí trsat rock and roll s hol-
kou, co vypadá jako ze starého amerického 
katalogu na  podprdy. A  navíc jí za  matkou 

pálí šéf, gangster místního formátu, které-
mu evidentně přeskočilo. Tak Kamile dojde, 
že musí zasáhnout a  donutit mámu koneč-
ně šlápnout tátovi na ty jeho špičatý perka! 
Dále hrají: K. Boková, J. Macháček, V. Marko-
vá... Mládeži přístupno od  12 let, komedie, 
110 min. Vstupné: 130 Kč.

17/6 středa

POSLOUCHEJ (ČR) 2D 
19:00
Snímek vypráví příběh mladého páru, který 
vyráží na výlet, aby jejich vztahu dodali no-
vou energii, protože se zdá, že už se vyčerpal 
a spěje k zániku. Dívka má navíc silné pode-
zření, že jí je partner nevěrný, ale nemá pro 
to důkazy. Partnerovo koketní chování vůči 
jiným ženám ji v  tom však utvrzuje. Během 
cesty, kdy její partner spí, uslyší v  autě hlas 
a  jak se záhy ukáže, jde o  hlas mužovy mi-
lenky. Ta se dokonce dívce začne zjevovat. 
Je to jen noční můra, halucinace, nebo snad 
její partner skrývá daleko hrůznější tajem-
ství, než jsou občasné zálety? Jak ubíhají ki-
lometry, atmosféra houstne a  ve  chvíli, kdy 
dívka záhadu rozluští, jí začne jít o život. Hra-
jí: K. Podzimková, A. Bílík... Režie: D. Laňka, 
M. Müller. Mládeži přístupno od 15 let, psy-
chothriller, 77 min. Vstupné: 120 Kč.

20/6 sobota

PAT A MAT A KUTILSKÉ TRAMPOTY (ČR) 2D 
17:00
A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zce-
la nových Kutilských trampotách! Série pří-
běhů, která vyvolá úsměv na  tvářích dětí 
i  dospělých. Jakou lest vymyslí na  zloděje, 
který jim krade jablka ze stromu? Mýt auto 
hadicí? To není nic pro Pata a  Mata! Raději 
si postaví automyčku. Pro prázdný žaludek 
jsou palačinky velká dobrota, ale to otáčení 
na pánvi? To je pro kutily zbytečná námaha 

a zároveň ta správná výzva. Stejně jako výro-
ba domácího moštu a křupavého popcornu. 
A co teprve, když si z dronů vyrobí nový léta-
jící stroj. A nebyli by to staří známí „ajeťáci“, 
kdyby si nechtěli zvelebit domov. Pár nových 
poliček nebo přestavba kuchyně jsou věci, 
do kterých se rádi pustí s vervou a chutí. Pro 
naše dva kutily není žádná komplikace pře-
kážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat 
a  Mat přinášejí další sérii nápadů, katastrof 
a originálních řešení. Doma to raději nezkou-
šejte! Režie: M. Beneš. Mládeži přístupno, 
animovaný, dobrodružný, 62 min. Vstupné: 
90 Kč. 

22/6 pondělí

NÁHRADNÍ TERMÍN
V SÍTI (ČESKO) 2D 
19:00
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 potenci-
álních sexuálních predátorů. Radikální expe-
riment otevírá tabuizované téma zneužívání 
dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dět-
skými rysy se vydávají na  sociální sítě, aby 
v přímém přenosu prožily zkušenost dvanác-
tiletých dívek online. Ve věrných kopiích dět-
ských pokojů chatují a  skypují s  muži, kteří 
je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá 
většina těchto mužů požaduje sex přes web-
kameru, posílá fotky svých penisů a odkazy 
na porno. Děti jsou dokonce vystaveny vydí-
rání. Dokumentární film Barbory Chalupové 
a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hr-
dinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro kte-
ré se účast na  experimentu, od  castingu až 
po osobní schůzky s predátory pod dozorem 
ochranky, stává zásadní životní zkušeností. 
Predátorské taktiky se postupně obracejí 
proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení. 
Vstupné: 100 Kč.

24/6 středa

BIO SENIOR
AFRIKOU NA PIONÝRU (SK) 2D
17:00
Cesta napříč africkým kontinentem na  le-
gendárních a hodně starých motorkách Jawa 
Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na Pi-
onýru přináší ještě bláznivější a  odvážnější 
výpravu, než jaké známe díky žlutým traban-
tům Dana Přibáně. Právě jedné z kultovních 
expedic žlutých trabantů se vedoucí výpravy 
motorek do Afriky, dobrodruh a režisér Ma-
rek Slobodník sám na své Jawě 250 účastnil. 
Podobně jako výrazné postavy filmových 
komiksových vesmírů dostávají vlastní filmy, 
tak i jeho samostatné dobrodružství Afrikou 
na Pionýru mohou brát diváci jako takzvaný 
„spin-off“. Mládeži přístupno od 12 let, doku-
ment, slovensky, 104 min. Vstupné: 60 Kč.

27/6 sobota

LASSIE SE VRACÍ (NĚMECKO) 2D 
17:00



Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se 
vrací na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžas-
ný příběh o nerozlučném přátelství chlapce 
a  jeho dlouhosrsté kolie. Dvanáctiletý chla-
pec a  jeho věrná psí kámoška Lassie jsou 
proti své vůli rozděleni a Lassie je převezena 
až na druhý konec země. Z nového domova 
ale uteče a vydává se na neuvěřitelně odváž-
nou, strastiplnou a  někdy i  zábavnou cestu 
zpátky. Režie: H. Olderdissen. Mládeži pří-
stupno, rodinný, dobrodružný, český dabing, 
100 min Vstupné: 120 Kč.

29/6 pondělí

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ  
(NĚMECKO) 2D
19:00
Na  společné večeři se sejde několik párů 
a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje te-
lefony položí na stůl a všechny zprávy, vzka-
zy i telefonáty budou ten večer sdílet. Zprá-
vy se přečtou nahlas, hovory budou nahlas. 
Vždyť o nic nejde, bude zábava. Jenže právě 
naši chytří a mobilní kamarádi o nás vědí úpl-
ně všechno, znají naše tajnosti, druhé životy, 
drobné lži, milenky i milence. Nevinná hra se 
nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale 
začnou chodit zprávy, které se svými partne-
ry či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se série 
šílených situací a  trapasů, někomu u  stolu 
bude nepříjemně horko a  brzo bude hor-
ko úplně všem. Odejdou domů partnerské 
páry, které přišly, nebo budou v jiném slože-
ní nebo budou po večeři všichni single? Hra-
jí: E. M‘Barek, F. D. Fitz... Režie: B. Dagtekin. 
Mládeži přístupno od 15 let, komedie, český 
dabing, 111 min. Vstupné: 120 Kč.

30/6 úterý

LVÍ KRÁL (USA) 2D
17:00
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíro-
val Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrá-
vá v  africké savaně, kde se narodil budoucí 
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba 
zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, 
a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak 
ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův 
bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá 
své vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu 
plný intrik, dramat a  po  nečekané tragédii 
skončí Simbovým vyhnanstvím. Za  pomoci 
dvou nových přátel musí Simba dospět a stát 
se tím, kým je mu souzeno být. Mládeži pří-
stupno, animovaný, rodinný, dobrodružný, 
český dabing, 118 min. Vstupné: 60 Kč.

Žádáme diváky, aby nekonzumovali bě-
hem promítání potraviny a  nápoje, do-
držovali 2 m rozestupu mezi návštěvníky 
čekajícími na  prodej vstupenek a  prefe-
rovali nákup vstupenek on-line prostřed-
nictvím internetu na  stránce KC – www.
kcct.cz.

Změna programu vyhrazena!
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