LEDEN 2022
DRAČÍ PRINCEZNA

Bio senior

Filmový klub

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.

ST 12. 1. v 13:00

ÚT 25. 1. v 19:00

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.

Rodinný, pohádka, Přístupné bez omezení
Norsko, 82 min., dabing

Komedie, Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 90 min., CZ

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2:
DOBRO DOŠLI

VŘÍSKOT

Padesátník Duran dostane v práci výpověď. Bez jeho příjmu
nemají s manželkou dost, aby si udrželi svůj dosavadní životní
standard. Východisko ze svízelné situace se pokusí najít v návratu do své rodné horské vsi Lukomir, kde chce přebudovat
rozpadlou stodolu na dům. Lukomiru ale vládne velitel z nedávné války, kterému nikdo neřekne jinak než Generál. Naneštěstí si jej Duran hned po příjezdu znepřátelí a jeho sen dostává první trhliny. Duranovo jméno ale pochází ze slova „durati“,
což se dá volně přeložit jako trpělivě postupovat k cíli.

NE 2. 1. v 16:30

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY		 DURAN

ČT 13. 1. / SO 15. 1. / ÚT 18. 1. v 19:00

Příběh dlouho očekávaného snímku začíná tím, že Marek požádá o ruku Hanu. Následující děj se točí kolem jejich svatby
u „československého“ moře v malebném Chorvatsku.

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.

Komedie, romantický, Přístupné bez omezení
Česko, 93 min., CZ

Horor, Nepřístupné pro děti do 15 let
USA, 115 min., titulky

SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA

VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD

NE 2. 1. / PO 3. 1. / ST 12. 1. v 19:00

ÚT 4. 1. / SO 8. 1. / ST 19. 1. v 19:00

Drama, Přístupné bez omezení
Bosna a Hercegovina, 93 min., titulky

Bio senior

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2:
DOBRO DOŠLI

ST 26. 1. v 13:00

Příběh dlouho očekávaného snímku začíná tím, že Marek
požádá o ruku Hanu. Následující děj se točí kolem jejich
svatby u „československého“ moře v malebném Chorvatsku.

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.

NE 16. 1. v 16:30

Dobrodružný, akční, sci-fi, Nevhodné pro děti do 12 let
USA, 149 min., dabing

Komedie, rodinný, Přístupné bez omezení
USA, 96 min., dabing

ST 26. 1. v 19:00

MATRIX RESURRECTIONS

ZÁTOPEK

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.

Komedie, romantický, Přístupné bez omezení
Česko, 93 min., CZ

NENÍ ČAS ZEMŘÍT		

ST 5. 1. / ÚT 11. 1. v 19:00

PO 17. 1. v 19:00

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.

Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových
atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila
Zátopka.

James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si
zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého
trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA
a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce
se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se
během vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného
zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi ničivou
novou technologií.

Drama, životopisný, Přístupné bez omezení
Česko, 130 min., CZ

Akční, dobrodružný, krimi, Nepřístupné pro děti do 15 let
Velká Británie, USA, 163 min., titulky

SRDCE NA DLANI

MORBIUS

Akční, sci-fi, Nevhodné pro děti do 12 let
USA, 148 min., titulky

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ

ČT 6. 1. v 19:00, titulky
NE 9. 1. / PÁ 14. 1. v 19:00, dabing

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.
Akční, komedie, fantasy, Přístupné bez omezení
USA, 123 min., titulky, dabing

KINGSMAN: PRVNÍ MISE

PÁ 7. 1. / NE 16. 1. / PÁ 28. 1. v 19:00

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.
Akční, dobrodružný, komedie, Nevhodné pro děti do 12 let
USA, 131 min.,tituky

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU

NE 9. 1. v 16:30

Každá legenda má své následovníky. „Tři přání pro Popelku“ je
nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka „Tři oříšky pro Popelku“. Severská
pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi.
Pohádka, rodinný, fantasy, Přístupné bez omezení
Norsko, Litva, 87 min., dabing

SÍLA

ČT 20. 1. / SO 22. 1. / NE 30. 1. v 19:00
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.

ČT 27. 1. v 19:00

Komedie, Přístupné bez omezení
Česko, 91 min., CZ

Charismatický antihrdina, doktor Michael 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.

SPENCER

Thriller, akční, Nevhodné pro děti do 12 let
USA, 120 min., titulky

PÁ 21. 1. / NE 23. 1. v 19:00
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.
Romantický, drama, biografie, Nepřístupné pro děti do 15 let
Velká Británie, USA, 111 min., titulky

ZPÍVEJ 2

NE 23. 1. v 16:30
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.
Animovaný, komedie, Přístupné bez omezení
USA, 110 min., dabing

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL
LIDI ŽÍT

PO 10. 1. v 19:00

PO 24. 1. v 19:00

Kamil Fila je otec, filmový publicista, zastánce progresivních
hodnot a genderové rovnosti. Ve virtuálním prostoru vystupuje
jako neúnavný diskutér a bojovník za spravedlivější společnost,
v soukromí prožívá bolestné rozpory mezi svým přesvědčením
a jednáním.

Je to příběh o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech
na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě,
která na vás čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za vámi šine a sotva popadá dech.

Dokument, Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 92 min., CZ

Dobrodružný, rodinný, Přístupné bez omezení
Česko, 90 min., CZ

KLAN GUCCI

SO 29. 1. v 19:00

Příběh vypráví o tom, jak se Patrizia Reggiani (Lady Gaga),
exmanželka Maurizia Gucciho (Adam Driver), spikla, aby
zabila svého manžela, vnuka renomovaného módního
návrháře Guccia Gucciho.
Životopisný, thriller, drama, Nepřístupné pro děti do 15 let
USA, 170 min., titulky

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA

NE 30. 1. v 16:30

Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá
si od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že
krále drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar.
Jako správná rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese
narazí na strašidelnou lesní příšeru, ale protože ona se jen
tak vylekat nenechá, otočí život Bogeyho vzhůru nohama
a začne v lese diktovat svá vlastní pravidla.
Animovaný, rodinný, Přístupné bez omezení
Rusko, 100 min., dabing

CESTA DOMŮ

PO 31. 1. v 19:00

Svůj nový film Cesta domů uvede režisér Tomáš Vorel do kin
s koncem letošního léta 9. září. Snímek navazuje na Vorlovy
filmy Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří z nich uzavřenou
trilogii a završí osudy všech stěžejních postav.
Komedie, romantický, Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 92 min., CZ

