
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL | BIO SENIOR | ČR | komedie | ČESKÉ ZNĚNÍ | 130 min.
vstupné: 70 Kč

čtvrtek 6. 1. 15:00

V  příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a  Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A  rozhodnou se vyřešit svou krizi 
provokativní hrou s téměř nesplnitelnými úkoly. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání 
varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si 
opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč…

MATRIX RESURRECTIONS USA | akční, sci ‑fi | titulky | do 12 let nepřístupný | 148 min.
vstupné: 130 Kč

čtvrtek 6. 1.  20:00
pátek 7. 1.   20:00 

Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje 
modré pilulky. Potkává každý den Trinity (Carrie ‑Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, 
aby znovu otevřel svou mysl Matrixu.

DRAČÍ PRINCEZNA Norsko | rodinný, pohádka | dabing | 82 min.
vstupné: 120 Kč

pátek 7. 1.  17:30
sobota 8. 1. 17:30
neděle 9. 1.  17:30

Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se s ním 
devítiletá Sára, do party přiberou kamaráda Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Rodinné dobrodružství Dračí 
princezna spojuje evropské mýty se současným světem, natáčelo se v Česku. 

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ USA | akční, komedie, fantasy | dabing | 123 min.
vstupné: 130 Kč

sobota 8. 1.   20:00
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje 
svobodná matka se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal 
jejich dědeček.

KLAN GUCCI USA | kriminální, thriller | titulky | drama do 15 let nepřístupný | 164 min. 
vstupné: 130 Kč

neděle 9. 1.  20:00 Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, 
pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci.

VŘÍSKOT USA | horor | titulky | do 15 let nepřístupný | 115 min. 
vstupné: 130 Kč

čtvrtek 13. 1.  20:00
pátek 14. 1.  20:00

25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se 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.

KINGSMAN: PRVNÍ MISE USA |  titulky | do 12 let nepřístupný | 131 min. 
vstupné: 130 Kč

sobota 15. 1.  20:00
neděle 16. 1  20:00

Akční, dobrodružný, komedie ‑ 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.

KAREL | BIO SENIOR | ČR | dokument, životopisný | české znění | 127 min. 
vstupné: 70 Kč

čtvrtek 20. 1. 15:00
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a  do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela 
s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se 
doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.

SRDCE NA DLANI ČR | komedie | české znění | 95 min. 
vstupné: 140 Kč

čtvrtek 20. 1.  20:00
pátek 21. 1.  20:00
sobota 22. 1.  20:00 

Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. 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.

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD USA | Rodinný | dabing | komedie | 96 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

pátek 21. 1. 17:30
sobota 22. 1. 17:30
neděle 23. 1.  17:30

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. Komedie Velký 
červený pes Clifford je adaptací populární dětské knížky Normana Birdwella. 

SPENCER VB, USA | romantický, drama, biografie | titulky | do 15 let nepřístupný | 111 min. 
vstupné: 130 Kč

neděle 23. 1.  20:00
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. Film SPENCER divákům 
představuje to, co se mohlo stát během těch několika osudných dnů.

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA USA | dobrodružný, akční, sci‑fi | dabing | do 12 let nepřístupný  | 149 min.
vstupné: 130 Kč

čtvrtek 27. 1.  20:00
pátek 28. 1.  20:00
sobota 29. 1.  20:00

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider‑Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, 
čímž se jeho nejbližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider‑Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě 
obrovskou trhlinu, jíž do světa proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider‑Manem v paralelním světě. Peter tak musí překonat svou doposud 
největší výzvu, která navždy změní nejen jeho budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů.

ULIČKA PŘÍZRAKŮ USA | thriller, drama, kriminální | titulky | do 15 let nepřístupný, | 150 min. 
vstupné: 130 Kč

neděle 30. 1.  20:00 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.
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