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Program na 

Změna programu vyhrazena.

Připravujeme pro Vás v Únoru
Ulička přízraků, Morbius, Rachot, Andílci za školou, 
Smrt na Nilu, Uncharted  a další

Připravujeme pro vás v únoru

leden

Středa 5. 1.
10:00 Kurz manželské touhy (Bio Senior)
Komedie / Drama, Česko, 90 min, česká verze, 60 Kč (senioři zdarma)
Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po 
sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. 
V příběhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena se sebeúctou.

Pátek 7. 1.
18:30 The Matrix Resurrections
Akční / Sci-Fi, USA, 148 min, od 12 let, české titulky, 130 Kč
Již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě poklidný život jako Thomas 
A. Anderson v San Franciscu. 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 Matrixu.

Sobota 8. 1.
14:30 Zpívej 2
Animovaný, USA, 110 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, 
odvážného koaláka, který uspořádal 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.

Středa 12. 1.
20:00 Šťastný nový rok 2: Dobro došli
Romantický / Komedie, Česko, 93 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ 
ROK. Začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu o ruku. Její 
souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich 
svatbě v nádherném prostředí u moře v Chorvatsku. 

20:00 Šťastný nový rok 2: Dobro došli
Romantický / Komedie, Česko, 93 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ 
ROK. Začíná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu o ruku. Její souhlas 
rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich svatbě v 
nádherném prostředí u moře v Chorvatsku. 

Středa 19. 1.

17:00 Spider-Man: Bez domova
Akční / Dobrodružný, USA, 148 min, od 12 let, český dabing, 130 Kč
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a 
náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního 
života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. 
Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to 
opravdu znamená být Spider-Man.

Pátek 14. 1.
18:30 Kingsman: První mise
Akční / Dobrodružný, VB / USA, 131 min, od 15 let, české titulky, 130 Kč
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.

Sobota 15. 1.
10:30 Dračí princezna
Rodinný / Pohádka, Norsko, 85 min, přístupný, český dabing, 120 Kč
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 stejně starého 
Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky vzhůru nohama.

Sobota 22. 1.
14:30 Velký červený pes Clifford
Rodinný, USA, 96 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
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.

17:00 Krotitelé duchů: Odkaz
Fantasy / Sci-Fi, USA, 124 min, přístupný, český dabing, 130 Kč
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.

18:30 Spencer
Drama, Německo / VB, 111 min, od 15 let, české titulky, 130 Kč
Manželství princezny Diany (Kristen Stewart) a prince Charlese (Jack 
Farthing) už dávno vychladlo. Ačkoli se množí zvěsti o záletech a 
rozvodu, na vánoční oslavy na královnině panství Sandringham je 
nařízen klid. Jí se a popíjí, střílí se a loví. Diana se ve světě high 
society vyzná. Ale tentokrát bude všechno úplně jinak... Film 
Spencer je imaginací toho, co se mohlo během těch několika 
osudových dnů stát. 

Pátek 28. 1.

14:30 Zpívej 2
Animovaný, USA, 110 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, 
odvážného koaláka, který uspořádal 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.

20:00 Srdce na dlani
Komedie, Česko, 95 min, přístupný, česká verze, 140 Kč
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. 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? 

Středa 26. 1.


