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2. a 13. 1. v 17:30, 4. 1. v 15:15, 5.
a 7. 1. ve 20:00, 19. 1. v 19:30, 23.
1. v 16:00
Spider-Man: Paralelní světy
Animovaný / USA / 117 min / dabing, titulky / 130,-; děti 110,- (od
4. 1. 120,-; děti 100,-)
Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné
možnosti Paralelních světů, kde je
víc než jen jeden maskovaný hrdina.
Režie: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman
2., 13. 17. 1. v 19:30, 6. 1. v 19:45,
14. a 29. 1. v 17:00
Bohemian Rhapsody
Životopisný, hudební / USA / 134
min / titulky / 120,- / 12+
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější
než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební
dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od
založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.
Režie: B. Singer, D. Fletcher/ Hrají:
Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph
Mazzello, Gwilym Lee, Ben Hardy
2., 9., 14. a 18. 1. ve 20:00, 5. 1.
v 17:30
Znovu ve hře
Romantický, komedie / USA / 98
min / titulky / 110,Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný
a zároveň romantický film o cestě jedné
obyčejné dívky za štěstím. Maya pracuje v místním supermarketu a marně
čeká na povýšení, protože jí chybí tolik
potřebný vysokoškolský diplom. Vše
se rozhodnou vyřešit její přátelé a díky
nové identitě, kterou pro ni vytvoří,
Maya získá pozici, o které vždycky snila.
Tím ale její nesnáze nekončí.
Režie: P. Segal / Hrají: Jennifer Lopez,
Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens
3. a 17. 1. v 17:00, 5. 1. v 16:30,
11. a 19. 1. v 17:30
Bumblebee
Dobrodružný / USA / 110 min /
dabing / 130,Charlie je obyčejná osmnáctiletá
holka, která právě k narozeninám
dostala své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale
Bumblebee, který se v téhle podobě
ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers.
Režie: T. Knight/ Hrají: Hailee
Steinfeld, John Cena, John Oritz
3., 10. a 16. 1. v 17:30, 8. 1.
ve 20:00
Smrtelné stroje
Dobrodružný, fantasy / USA / 128
min / 110,- / 12+
Světu docházejí zdroje, města se
proměnila v pohyblivé predátorské
stroje a jedna dívka se touží pomstít
muži, který ji připravil o matku. Bohužel, patří mezi ty vůbec nejmocnější muže planety. Smrtelné stroje
jsou dobrodružné fantasy od tvůrců
Pána prstenů a Hobita.
Režie: Ch. Rivers/ Hrají: Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan
3., 4. a 23. 1. v 19:30,12. 19. 1. ve
20:00, 6. a 18. 1. v 17:00
Aquaman
Fantasy, dobrodružný / USA / 143
min / titulky, dabing / 120,-

Kultura
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics
odhaluje původ Arthura Curryho,
napůl člověka, napůl obyvatele bájné
Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen tomu,
kým ve skutečnosti je, ale zároveň
prověří, zda-li je hoden stát se tím,
pro co byl zrozen…králem.
Režie: J. Wan/ Hrají: Jason Momoa,
Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman
3. 1. ve 20:00, 8. a 30. 1. v 17:00,
18. 1. v 17:30
Utop se, nebo plav
Komedie / Francie / 122 min / titulky / 110,Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát,
který hledá nového člena do družstva mužského synchronizovaného
plavání (ano, máme na mysli mužské
akvabely), netuší, do jak pestré společnosti sympatických ztroskotanců
se dostává.
Režie: G. Lellouche/ Hrají: Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Mathieu
Amalric
4. 1. v 14:45
Grinch
Rodinný, animovaný / USA / 86
min / dabing / 120,-; děti 100,Grinch, stejně jako spousta dalších
bytostí, nenávidí Vánoce.
Zatímco většina z nás rezignuje a
svátky klidu a míru tiše protrpí, on
se je rozhodne zničit.
Režie: Y. Cheney, S. Mosier
4. a 22. 1. ve 20:00, 17. 1. v 17:30,
20. 1. v 17:00, 23. 1. v 15:00
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Komedie / ČR / 90 min / 100,Příběhy populárního doktora Martina s tváří M. Donutila vyvrcholí
úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu v kinech.
Svérázný doktor Martin bude řešit
dosud nepoznané záhady osobního života i jednu detektivní otázku.
Musí totiž zvládnout postarat se jeden den sám o své malé dítě, vyžehlit svá tradiční nedorozumění s partnerkou Lídou a současně s tím vším
musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do minulosti až
do doby první republiky.
Režie: P. Zahrádka/ Hrají: Miroslav
Donutil, Robert Mikluš, Jitka Čvančarová, Tomáš Jeřábek, Jiří Bartoška
5. a 13. 1. v 15:00
Pat a Mat: Zimní radovánky
Animovaný / rodinný / ČR / 80
min / 100,Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přináší
zábavu na ostří šroubováku a legraci
až se hřebíky budou prohýbat. Doma
to raději nezkoušejte! Blíží se zima a
naši kutilové to nemohou nechat jen
tak.
Navíc když je „zaskočí“ sněhová
nadílka, která jim zasypala zahradu.
Jaký nový stroj na sníh vymyslí? Jak
si poradí s vánoční výzdobou a jaké
dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem?
A co teprve až si vyrobí Betlém a
oslaví Silvestra.
Režie: M. Beneš

5. a 13. 1. v 15:30, 26. 1. v 15:00
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Animovaný, rodinný / Rusko 87
min / dabing / 130,-; děti 110,V dalším pokračování populární
animované série se střetne svět kouzel a kouzelníků s králem Haraldem,
který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Dokáže mu v tom někdo zabránit? Naštěstí je zde odvážná Gerda a po jejím boku překvapivě
i Sněhová královna, se kterou Gerda
dosud neměla nejlepší zkušenosti.
Režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
5. 1. v 19:00, 22. 1. v 16:45
André Rieu: Koncert ze Sydney
2018
Záznam koncertu / 200,Na úspěšný přenos koncertu Andrého Rieu z Maastrichtu již brzy navážeme koncertem novým, tentokrát
ze Sydney. Opět se můžete těšit na
koncert plný emocí, orchestr Johanna Strausse a řadů hostů.
7. 1. v 19:30
Vlasy
Muzikál / USA 1979 / 121 min / titulky / FK / 70,- / 12+
Claude Bukowski má brzy narukovat, a tak si chce poslední dny v
civilu v New Yorku užít. Náhodou
potkává skupinku hippies a dámu na
koni – Sheilu, která se mu okamžitě
zalíbí. Hippies jej přivedou k drogám. Vetřou se na oslavu, jíž se Sheila účastní, ovšem jejich anarchistické
chování vyústí v zatčení a soud. Mají
na výběr třicet dnů káznice, nebo
zaplatit padesát dolarů. Hippies pochopitelně peníze nemají, ale Claude
ano. Stačí pouze na kauci pro jednoho, a tak odchází šéf hippies Berger.
Ten slibuje, že další peníze přinese.
Claude s Bergerem se stanou velkými kamarády a skamarádí se i se Sheilou, jenže za dveřmi je strašák války
ve Vietnamu.
Režie: M. Forman / Hrají: John Savage, Treat Williams, Beverly D´Angelová
6. 1. v 17:30, 21. a 28. 1. v 17:00,
8. 1. v 17:15
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Fantasy, rodinný / USA, V. Británie
/ 134 min / dabing / 110,„Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny“ je druhý z pěti zbrusu nových dobrodružství z kouzelnického
světa J. K. Rowlingové. Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký
kongres USA) zajme s pomocí Mloka
Scamandera mocného černokněžníka
Gellerta Grindelwalda.
Grindelwald ale splnil svou hrozbu,
že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina
vůbec nic netušila o jeho skutečných
cílech: připravit vládu čistokrevných
čarodějů nad všemi nemagickými
bytostmi.
Režie: D. Yates/ Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny Depp, Jude Law
6. 1. ve 20:00, 22. 1. v 17:00
Dívka v pavoučí síti
Krimi, thriller / USA / titulky /
100,- / 15+
Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné
knižní série Milénium Stiega Lars-
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sona, se vrátí na plátno jako Dívka
v pavoučí síti v první adaptaci nedávno vydaného úspěšného bestselleru
Davida Lagercrantze.
Režie: F. Alvarez/ Hrají: Claire Foy,
Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield,
Sylvia Hoeks
7. 1. v 17:30, 13. 1. ve 20:00
Nebezpečná laskavost
Krimi, mysteriózní / USA / 117
min / titulky / 100,Stephanie, matka a blogerka, se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení
své nejlepší přítelkyně Emily z jejich
městečka. Do napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru, vztahů, lásky,
zrady, oddanosti, vraždy a odplaty se
zaplete i Emilyin manžel Sean. Nebezpečný koktejl ve stylu filmů Dívka ve vlaku a Zmizelá Vám namíchá
režisér Paul Feig.
Režie: P. Feig / Hrají: Anna Kendrick, Blake Lively, Rupert Friend
8. a 22. 1. v 19:30
Vdovy
Drama, krimi / USA / 128 min / titulky / 120,- / 12+
Oscarový režisér Steve McQueen a
spoluautorka Zmizelé představují intenzivní, soudobý thriller odehrávající
se na pozadí kriminality, vášně a korupce. Vdovy jsou příběhem čtyř žen,
které nemají nic společného, jen s výjimkou dluhů, které jim zbyly z trestné
činnosti jejich mrtvých manželů.
Režie: S. McQueen/ Hrají: Viola
Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth
Debicki, Liam Neeson, Colin Farrell
9. a 20. 1. v 19:30
Zrodila se hvězda
Drama, romantický / USA / 136
min / titulky / 90,Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu „Zrodila se hvězda“
hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět lépe zná
pod jejím uměleckým pseudonymem
jako hudební superstar Lady Gaga.
Režie: B. Cooper/ Hrají: Bradley
Cooper, Lady Gaga, Anthony Ramos, D.J. ‚Shangela‘ Pierce
10., 11. a 20.1. ve 20:00, 18. 1.
v 19:45
Robin Hood
Akce, dobrodružný / USA / 117
min / PREMIÉRA / titulky / 120,Robin, válkou zocelený bojovník,
se vrací z křižáckých výprav, aby
společně s svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti
zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční podívané plné
zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky.
Režie: O. Bathurst/ Hrají: Taron
Egerton, Jamie Dornan, Ben Mendelsohn, Jamie Foxx
Scandi film
10. 1. v 17:00
Utøya, 22. července
Drama, thriller / Norsko / 98 min /
titulky / 100,-; FK 80,- / 15+
Norský snímek Utøya, 22. července
zachycuje masakr na letním táboře
Svazu dělnické mládeže na ostrůvku
u Osla v létě 2011. Skutečnou tragédii, při níž přišlo o život sedm desítek
převážně mladých lidí, režisér Erik

