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3.—5. 1.

Krotitele duchu odkaz

→ 18:00 13.—16. 1.

→ 17:30 20.—23. 1.

Spider-man:
Bez domova

Krotitelé duchů:
odkaz

Poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a Peter již nedokáže
oddělit svou zodpovědnost superhrdiny
od běžného života, čímž se jeho nebližší
ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man
požádá Doctora Strange, aby mu pomohl
jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu…
USA, 2021 | hrají T. Holland, Zendaya,
B. Cumberbatch | režie J. Watts
český dabing • přístupné bez omezení
• vstupné 130 Kč • 121 minut

Další kapitola z původního příběhu Krotitelů duchů… Svobodná matka se přestěhuje
se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde
společně objeví svoje spojení s původními
krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po
sobě zanechal jejich dědeček.
USA, 2021 | hrají F. Wolfhard, C. Coon,
S. Weaver | režie J. Reitman
český dabing • přístupné bez omezení
• vstupné 130 Kč • 114 minut

13.—16. 1.
6.—9. 1.

Nové zpracování legendární pohádky režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta české filmové klasice
přináší její moderní velkolepou verzi, nové
kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy
a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel.
Norsko, Litva, 2022 | hrají Astrid S., C. Al,
E. D. Petersen | režie C. A. Mosli
český dabing • přístupné bez omezení
• vstupné 120 Kč • 87 minut

6.—9. 1.

→ 20:00

Šťastný nový rok 2
Příběh začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu o ruku. Její souhlas rozpoutá
bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí
jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku.
Slovensko, ČR, 2021 | hrají T. Pauhofová,
J. Koleník, Z. Norisová | režie J. Kroner
přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč
• 93 minut

Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku,
jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí
vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku „Kingsman: První mise“ se stanete svědky
zrodu první nezávislé tajné služby.
Velká Británie, USA, 2021 | hrají G. Arterton,
M. Goode, R. Fiennes | režie M. Vaughn
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let
• vstupné 130 Kč • 131 minut

17.—19. 1.

Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé,
roztomilé a červené štěně. Přes noc se z něj
ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme
obrovský, myslíme tím, že na výšku měří
skoro tři metry. V malém městském bytě je
takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily
ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá.
USA, 2021 | hrají D. Camp, J. Whitehall,
I. Wang | režie W. Becker
český dabing • přístupné bez omezení
• vstupné 120 Kč • 96 minut

→ 20:00 31. 1.—2. 2.

→ 18:00

Matrix resurrections Morbius
Již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě
poklidný život jako Thomas A. Anderson.
Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity,
ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne
narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl.
USA, 2021 | hrají K. Reeves, C.-A. Moss,
N. P. Harris | režie L. Wachowski
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let
• vstupné 130 Kč • 148 minut

24.—26. 1.

Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou
krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael
rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost
možná nebezpečnější než sama smrtelná
choroba, neboť promění léčitele v lovce.
USA, 2022 | hrají J. Leto, A. Arjona, M. Smith
| režie D. Espinosa
český dabing • nevhodné pro děti do 12 let
• vstupné 130 Kč • 110 minut

→ 18:00

Zpívej 2
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je
svět Bustera Moona, odvážného koaláka,
který se odhodlal uspořádat největší talentovou show. A i když musel Buster zdolávat
překážky, které by porazily slona, tak v animované komedii Zpívej uspěl. A protože
s jídlem roste chuť, čekají v pokračování na
Bustera a jeho partu zpěváků mnohem větší
výzvy.
USA, 2021 | v českém znění L. Bouček,
E. Farna, Z. Chlopčík | režie G. Jennings
český dabing • přístupné bez omezení
• vstupné 120 Kč • 110 minut

27.—30. 1.

V městečku Woodsboro se, 25 let po brutálních vraždách, na scéně objevuje nový vrah,
který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí
tím dávno pohřbenou noční můru a opět
odkryje strašidelnou minulost města.
USA, 2022 | hrají N. Campbell, D. Arquette,
C. Cox | režie T. Gillett
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let
• vstupné 130 Kč • 120 minut

→ 18:00

→ 18:00 Srdce na dlani

Velký červený pes
Clifford

Srdce na dlani

→ 18:00

Vřískot

20.—23. 1.
10.—12. 1.

→ 20:00

→ 18:00 Kingsman: první mise

Tři přání pro Popelku

Kingsman: prvni mise

Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen
a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem
okouzlí i ráznou Marušku (Eliška Balzerová),
majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva
hledali celý život. Ale není na osudovou lásku
přece jen trochu pozdě? Láska se na věk nebo
na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás
potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv…
Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU.
ČR, 2022 | hrají V. Polívka, E. Balzerová,
M. Ruml | režie M. Horský
přístupné bez omezení • vstupné 140 Kč
• 91 minut

→ 18:00

Spencer
Manželství princezny Diany a prince Charlese už dávno vychladlo. Přestože se množí
drby o aférách a rozvodu, během vánočních
slavností v královnině sídle Sandringham
je přikázán mír. Naplánováno je společné
stolování, střelba a lov. Diana tuto hru zná.
Letos však budou věci úplně jiné. SPENCER
divákům představuje to, co se mohlo stát
během těch několika osudných dnů.
Velká Británie, 2021 | hrají K. Stewart,
S. Hawkins, J. Farthing | režie P. Larraín
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let
• vstupné 130 Kč • 111 minut

27.—30. 1.

→ 20:00

Ulička přízraků
V kriminálním dramatu se představuje Bradley Cooper jako mladý ambiciózní umělec
s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně
zvolených slov, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett), která je však mnohem
nebezpečnější než on sám.
USA, 2021 | hrají B. Cooper, T. Collette,
C. Blanchett | režie G. del Toro
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let
• vstupné 130 Kč • 139 minut

Matrix resurrections
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