
Kulturní centrum eská T ebová – digitální  3D kino SV T  

                                                  PROSINEC  2015 
 
St eda 2. v 19.00 hod.                                                                                                    FK 
BÍLÝ B H  ( Ma arsko, N mecko, Švédsko)             2D 
Hlavním hrdinou tohoto napínavého p íb hu o vztahu lidí a ps  je k íženec Hagen, který je 
ízením osudu odd len od svojí milující pani ky, t ináctileté Lili, a musí se nau it p ežít v 

nelítostném sv t  ps  bez domova. Bojuje proti zlým lidem a nakonec i o holý život, ale stále 
se snaží najít svou milovanou Lili. Režie: K. Mundruczó    119 min.  Dobrodružný, titulky 
Vstupné  90,-- K , lenové klubu 70,-- K  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 5. v 17.00 hod.                                                                       Mládeži p ístupno 
HODNÝ DINOSAURUS (USA)               3D 
Animovaný film „Hodný dinosaurus“ si pohrává s otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou 
provždy zm nil život na Zemi, naši planetu minul a ob í dinosau i nikdy nevyhynuli? 
Režie: Peter Sohn   100 min.        eský dabing 
Vstupné 165,-- K , d ti do 15 let 140,-- K  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pond lí 7. v 19.00 hod.                                                                  Mládeži p ístupno od 12 let 
GANGSTER KA: AFRI AN  (CZ)          2D 
Záv re ná ást temného p íb hu Gangster Ka: Afri an režiséra Jana Pachla zd raz uje fakt, 
že spáchané zlo nem že být jen tak pominuto. Jaké jsou mechanismy organizovaného 
zlo inu? Lze nad nimi zvít zit? Druhá ást kriminálního thrilleru o osudech bezcitného 
gangstera, inspirovaných skute nými událostmi podle nám tu Jaroslava Kmenty, který je 
autorem knihy „Padrino Krej í “.   98 min.    Kriminální thriller 
Vstupné  120,-- K  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 12. v 17.00 hod.                                                                        Mládeži p ístupno 
MALÝ PRINC  (Francie)                           3D 
Úst ední postavou je malá hol i ka, kterou se její maminka snaží p ipravit na skute ný sv t 
dosp lých. Její plán naruší trochu excentrický, le  dobrosrde ný soused, letec, který hol i ce 
p edstaví neoby ejný sv t, jenž mu p ed dávnou dobou p edstavil Malý princ.  Režie: M. 
Osborne   106 min.   Animovaný, eský dabing 
Vstupné  130,-- K  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
St eda 16. ve 20.15 hod.                                                                                  Mládeži p ístupno 
LOUSKÁ EK  - p ímý p enos Královského baletu v Londýn  
Klárka dostane dárek,  s nímž se vydává na cestu plnou dobrodružství. Louská ek skladatele 
Petra Ilji e ajkovského je klasické dílo baletního repertoáru. Ve slavné inscenaci 
choreografa Petera Wrighta rozzá í divadelní magie celé jevišt  – p ed našima o ima se 
rozsvítí váno ní strome ek, oživnou figurky vojá k , které  se vrhnou do boje proti zlému 
Myšímu králi, a Klárka na zlatých saních odjede do království sladkostí.   135 min. 
Vstupné  250,-- K , d ti do 15 let 150,-- K  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 19. v 17.00 hod.                                                                                  Mládeži p ístupno 
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ  (Francie)      3D 
Pírko je pta í sirotek, který nevyniká ani krásou pe í ani sokolí sílou. Je hubený, opelichaný a 
žije sám v hnízd , ze kterého ješt  nikdy nevylet l. Tak moc by cht l táhnout do Afriky s 



hejnem pta ích kamarád ! Až se jednoho dne naskytne jedine ná p íležitost. Sebere veškerou 

odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci leží vysn né africké zimovišt . Režie: 

Ch. De Vita     90 min.  Animovaný, dobrodružný, eský dabing 

Vstupné  90,-- K  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pond lí 21. v 19.00 hod.                                                               Mládeži p ístupno od 15 let 
MACBETH  (Velká Británie, Francie, USA)     2D 

„ Z krve vzejde další krev“.P íb h neohroženého vále níka, kterého na kolena srazí ambice a 

touha po moci. Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna. Macbeth (Michael 

Fassbender) je obávaný skotský vále ník, který se neleká zu ivých bitev. Když na v esovišti 

vyslechne v štbu, že bude p íštím králem, uv í. Netuší, jak velkou cenu bude muset zaplatit. 

Režie: J. Kurzel   113 min.   Historické drama, titulky 

Vstupné  100,-- K  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

St eda 23. v 17.00 hod.                                                                         Mládeži p ístupno 
DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK  (Norsko)  2D 

Hlavním hrdinou je zt ešt ný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klu ina s ohnivými 

vlasy jménem Bulík. Ten se práv  p ist hoval do tvrti v Oslo, kde žije Proktor a Líza. 

Jakmile se mu poda í zjistit, že podivín doktor Proktor vynalezl op t n co šíleného, musí u 

toho být! Poté, co v roli asistenta doktora Proktora zjistí, že jeho nejnov jší vynález, prášek 

proti prd ní, nefunguje, vnukne mu myšlenku, že by m l vynalézt prášek fungující p esn  

opa n . Režie: A. Fröhlich   87 min.  Rodinný, eský dabing 

Vstupné  90,-- K  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 26. v 17.00 hod.                                                                                Mládeži p ístupno 
ŽABÁK RIBIT  (USA, Malajsie)                2D 

Ribbit je žabák se závažnou krizí identity. Na rozdíl od ostatních žab nesnáší poskakování a 

má silný odpor k vod . A díky tomu se cítí úpln  ztracený. A protože musí najít jiný smysl 

svého života, vydává se spolu se svým nejlepším p ítelem, létající veverkou, na cestu za svým 

pravým místem na tomto sv t .  Režie: Ch. Powers    88 min.   Animovaná komedie 

Vstupné  115,-- K , d ti do 15 let  90,-- K  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pond lí 28. v 19.00 hod.                                                                              Mládeži p ístupno 
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  (USA)        3D 
Star Wars: Síla se probouzí je sedmý film ze série Star Wars. Tento snímek popisuje 

události p ibližn  30 let po událostech v šestém dílu. Režie: J. J. Abrams  120 min.  Sci–fi, 

eský dabing 

Vstupné  165,-- K , d ti do 15 let 140,-- K  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

St eda 30. v 19.00 hod.                                                                               Mládeži p ístupno 
PADESÁTKA   ( R)                               2D 

Komedii Padesátka p ináší režisér Vojta Kotek podle scéná e Petra Kole ka. D j se to í 

kolem rázovitých lidí ze zasn žených h eben , jednoho b žka ského závodu a n kolika 

padesátek. Tv rci slibují situa ní i konverza ní humor, p ekvapivé zvraty i pov stný 

Cimrman v vichr z hor. Hrají: J. Pracha , M. Taclík, O. Pavelka, V. Cibulková, T. Vo íšková, 

V. Kotek, J. Mádl a další.   Komedie 

Vstupné  110,-- K  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



       Pokladna se otvírá 1 hodinu p ed za átkem  p edstavení, vstupenky si m žete zakoupit až 
s m sí ním p edstihem. Telefon do kina SV T je 465 532 281. 
Zájemci o filmová p edstavení kina SV T . T ebová si mohou rezervovat vstupenky 
prost ednictvím internetu bu  na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese 
www.tickets-online.cz, jsou též k dispozici v Inf. centru M Ú tel. 465 500 211. 
Rezervované vstupenky vyzvedn te nejpozd ji do 3 dn , poté bude rezervace automaticky 
zrušena. 
 


