PROGRAM KINA CENTRUM PROSINEC 2018
1. - 2. 12.
16:00 VS
140 Kč (dětský 120 Kč)
3. - 5. 12.
17:00 VS
ČERTÍ BRKO
Pohádka, ČR, SR, 99', premiéra
V sobotu 1. 12. Mikuláš v kině - od 15 h dílna pro děti + mikulášský balíček v ceně.
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu ţijí běţným ţivotem
řemeslníků nebo sedláků moţná ani netuší, ţe všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.
Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na
pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve
světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, ţe mu zdejší šejdíř kouzelné
brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a
podvodníci, jimţ se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě
našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.
1. - 2. 12.
18:30 MS
120 Kč
VDOVY
Drama, krimi, USA, VB, 128', titulky, 12+, premiéra
Oscarový reţisér Steve McQueen (12 let v řetězech) a spoluautorka Zmizelé, Gillian Flynn, představují
intenzivní, soudobý thriller odehrávající se na pozadí kriminality, vášně a korupce. Vdovy jsou
příběhem čtyř ţen, které nemají nic společného, jen s výjimkou dluhů, které jim zbyly z trestné činnosti
jejich mrtvých manţelů.
1. - 2. 12.
19:00 VS
130 Kč
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební, životopisný, VB, 134', titulky, 12+
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější neţ jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian
Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou ţivotní a uměleckou jízdu Freddieho
Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního
zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě
Bohemian Rhapsody. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou ţivotní
spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce
1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších
show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.
3. – 4. 12.
18:00 MS
110 Kč
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, ČR, 95‘
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého
ţeny letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob ţivota utrţí hned
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manţelka a
dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá ţena mu nabourá auto a na
jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší
problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v
dobrodruţné noci si přeje, aby se stal ţenou, protoţe „ţenský to mají v ţivotě mnohem jednodušší a
on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, ţe následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem
vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ţenou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako
Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ţenském těle a zjistit,
zda to mají ţeny opravdu snazší?
3. – 5. 12.
19:30 VS
120 Kč
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Akční komedie, VB, Francie, USA, 88‘, dabing
Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného agenta, který se
na stará kolena stal učitelem, by do sluţeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší
šílenec. Jenţe jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné
sluţby a premiérka (Emma Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád
chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťastných náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou

zemi můţe právě teď zachránit. Co na tom, ţe si absolutně netyká s nejnovějšími technologickými
hračkami. Jak sám říká: „Digitálního padoucha můţete dopadnout jedině s analogovým přístupem.“
English se navíc vydává do akce vybaven věrným asistentem Boughem (Ben Miller), který po něm
obvykle uklízí následky jeho činů. První kroky obou muţů míří na Azurové pobřeţí, kde se tajemný
padouch vyskytoval naposledy. Zde se odehraje první kapitola souboje digitálního génia s
analogovým blbcem, souboje, který zdaleka nemusí být tak jednostranný, jak se na první pohled zdá.
Na straně Johnnyho Englishe jsou totiţ nejen věrný Bough a Spravedlnost, ale i schopnost udělat
vţdy to nejhorší moţné rozhodnutí a vyjít z takové situace bez ztráty kytičky
5. 12.
18:00 MS
SENIOR KLUB
60 Kč
HOVORY S TGM
Drama, historický, ČR, 80‘, 12+
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z
nejslavnějších rozhovorů naší historie. Filmové „Hovory s TGM“ přinášejí na plátna kin nečekané
napětí, emoce a střet dvou významných muţů. Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly
československé demokracie na vrcholu, stejně jako celé Československo. Jejich kniha, která vznikala
celý rok, je konečně hotová. Karel Čapek proto vyhledá v zámecké zahradě prezidenta Masaryka a
chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí stále mladé
republiky. Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho dcera mu totiţ zakázala knihu vydat. Toto
setkání nebude snadné. Čapek nemůţe nechat celou situaci bez odezvy a nechává se zatáhnout do
vzrušené a dramatické debaty. Debaty o světě, o politice i politicích, o Češích, i do osobní debaty o
lásce, o ţenách a zradách. Masaryk ukazuje, ţe není pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z
učebnic, ale muţ z masa a kostí. Vedle svých dějotvorných myšlenek odhaluje schopnost intrik a
hovoří i o svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě. Střet dvou velikánů z různých
generací má výbušný potenciál, přestoţe jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.
6. – 7. 12.
17:00 VS
130 Kč
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Rodinný, fantazy, VB, 134', dabing, 12+
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera
(Eddie Redmayne) mocného černokněţníka Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp). Grindelwald ale
splnil svou hrozbu, ţe uteče z vazby, a začal shromaţďovat své stoupence, z nichţ většina vůbec nic
netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými
bytostmi. Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál (Jude Law) získá svého bývalého
studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, ţe pomůţe, aniţ by si uvědomoval, jakému
nebezpečí se tím vystavuje. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je
podrobena zkoušce láska a loajalita, dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou.
6. - 7. 12.
18:00 MS
120 Kč
8. - 9. 12.
18:30 MS
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
Komedie, krimi, ČR, 90‘, 12+
Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím největším
případem jeho kariéry v celovečerním filmu v kinech. Svérázný doktor Martin bude řešit dosud
nepoznané záhady osobního ţivota i jednu detektivní otázku. Musí totiţ zvládnout postarat se jeden
den o malé dítě a současně s tím musí přijít na kloub záhadě, jejíţ stopy vedou hluboko do historie aţ
do doby první republiky. O dávném tajemství beskydských lesů dnes uţ ví jen málokdo a na povrch se
dostane teprve nálezem podivuhodně malé kostry. To samo o sobě vnese do městečka v horách
rozruch, ještě větší pozdviţení ale vyvolá představa, ţe do řešení se vrhnul stráţmistr Topinka a
doktor Martin, který si připravil nejedno překvapení.
6. – 7. 12.
20:00 VS
SMRTELNÉ STROJE 3D - dabing
140 Kč
8. – 9. 12.
17:15 VS
SMRTELNÉ STROJE 3D - dabing
10. 12.
17:0 VS
SMRTELNÉ STROJE 2D - titulky
120 Kč
11. – 12. 12. 17:00 VS
SMRTELNÉ STROJE 2D - dabing
Dobrodružný, fantazy, USA, 128‘, dabing + titulky, 12+, premiéra
Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé predátorské stroje a jedna dívka se touţí
pomstít muţi, který ji připravil o matku. Bohuţel, patří mezi ty vůbec nejmocnější muţe planety.
Smrtelné stroje jsou dobrodruţné fantasy od tvůrců Pána prstenů a Hobita.

Za pár set let bude svět jen umírající nehostinnou pustinou, křiţovanou obřími stroji na kolech, jejichţ
primární snahou je nacházet zbývající zdroje obţivy a surovin. V tato monstra se proměnila původní
města. Sídla na kolech jsou plná lidí a největším a nejmocnějším z nich je Londýn. Ten se rozrůstá i
díky pohlcování menších strojů, které se objeví v jeho cestě. Tímhle způsobem se v Londýně ocitne i
Hester Shaw (Hera Hilmar), tajemná dívka se zjizvenou tváří. Jí jediné, zdá se, nevadí, ţe Londýn
spolknul její domovské město. Hester se totiţ díky tomu ocitla v blízkosti jeho vládce Thaddeuse
Valentina (Hugo Weaving), s nímţ má z minulosti nevyřízené účty. Jenţe i Thaddeus je rád, ţe Hester
vidí. Dívka má v drţení předmět, s nímţ by se mohl stát nejmocnějším muţem na světě. A protoţe má
Thaddeus poněkud větší palebnou sílu neţ ona, ocitne se Hester na útěku a v doprovodu zoufale
nepraktického knihomola a renegátky, na jejíţ hlavu je vypsaná obrovská odměna.
8. – 9. 12.
15:00 VS
GRINCH 3D
130 Kč (dětský 110 Kč)
10. – 11. 12. 17:30 MS
GRINCH 2D
120 Kč (dětský 100 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 86', dabing
Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi nimi všemi vyniká Grinch,
věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuţ naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se nechává
obskakovat svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších případech, například
kdyţ jeho lednice a spíţ začnou zívat prázdnotou. Háček je v tom, ţe ve vesničce Kdosice, kam za
nákupy vyráţí, ţijí samí nechutně pozitivní obyvatelé, které jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc
se blíţí Štědrý den. Domy jsou obsypané světly, koledy zní na kaţdém kroku, děti si připravují
seznamy dárků, ve vzduchu voní cukroví a to všechno působí na Grinche jako červený hadr na býka.
A kdyţ se pak ještě dozví, ţe letošní vánoční svátky by měly být ve vesničce třikrát opulentnější neţ v
jiných letech, rozhodne se to celé zarazit a vánoční atmosféru lidem z Kdosic ukrást doslova pod
nosem. A protoţe je Grinch hlava mazaná, vymyslí naprosto dokonalý plán, po kterém zůstanou
Kdosickým jen oči pro pláč. Stačí nalézt sáně, vhodné stádo sobů, nasadit si falešný plnovous a
předběhnout toho dědka, který nosí dárky komínem. Jenţe i ten, kdo počítá doslova se vším, se můţe
jednou přepočítat. V Kdosicích ţije holčička Cindy, která se rozhodla nalíčit na Santu past, jen aby ho
mohla poprosit o nějaký výjimečný dárek pro upracovanou maminku. První setkání Grinche a Cindy
bude trochu bolet, ale oběma velmi nečekaně změní ţivot.
9. 12.
20:00 VS
180 Kč
BLACK SABBATH: THE END OF THE END
Hudební, dokumentární, VB, 120‘, titulky, 12+, premiéra
Předprodej v pokladně kina.
Kapela Black Sabbath se v únoru 2017 rozloučila se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve
svém domovském Birminghamu. Vznikl z nich koncertní snímek s lakonickým názvem The End of The
End a jako kaţdé ‚sbohem' je doslova nabitý emocemi. Během vystoupení završujících téměř 50letou
éru vynálezců heavy metalu zazněly nejslavnější hity jako „Iron Man“, „Paranoid“ nebo protiválečná
„War Pigs“ v podání původního sloţení kapely včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a
basáka Terrence „Geezera“ Butlera. Heavymetaloví klasici odehráli během půl století dlouhé kariéry
na 80 koncertů, které vidělo víc neţ milion fanoušků po celém světě. Skladby, které zazněly na
derniérovém podiu, ve filmu doplní exkluzivní zákulisní záběry a osobní rozhovory, v nichţ kapela
vzpomíná na desetiletí společného působení. Kamera navštíví také nahrávací studio, v němţ si
rockeři střihnou staré skladby, které nikdy nezazněly před ţivým publikem. Film jako ‚labutí píseň'
největší heavymetalové kapely všech dob natočil Dick Carruthers, ostřílený reţisér řady velkých
hudebních snímků.
10. – 12. 12. 20:00 VS
120 Kč
VE SPÁRECH ĎÁBLA
Horor, USA, 86‘, titulky, 15+, premiéra
Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyţádá si ţivot mladé ţeny. O několik měsíců
později má Megan Reedová (Shay Mitchellová) sluţbu v noci v pitevně, kam přivezou znetvořené
mrtvé tělo. Megan, která je uvězněna sama v podzemních chodbách, začne mít strašlivé vidiny a
zmocní se jí podezření, ţe tělo je posedlé nemilosrdnou démonickou sílou.
12. 12.
19:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
DÍVKA
Drama, Belgie, 105‘, titulky, 15+, premiéra
Lara je trans ţena, která se narodila s tělem a jménem chlapce. Podstupuje hormonální a chirurgické
procedury, které z ní udělají ţenu. Zároveň se zapisuje na prestiţní baletní školu, kde si chce splnit

sen a stát se tanečnicí. Jeden z nejsilnějších motivů Dívky, od kterého reţisér Lukas Dhont od začátku
do konce neuhýbá, je ten, ţe všichni z Lařina okolí, ať uţ doma či ve škole, plně podporují její touhy a
snahy. Její rodina se přestěhovala do jiného města, aby Lara mohla chodit na baletní školu, její učitelé
k ní přistupují úplně stejně jako ke všem ostatním studentům a studentkám, její otec pečlivě sleduje
léčbu a doprovází ji na schůzky s lékaři a pokládá konstruktivní otázky. Síla filmu z velké části vychází
z drsné pravdy: všechna tato podpora Laře proměnu nijak neusnadňuje. Jen zabraňuje tomu, aby byla
horší, neţ je.
13. – 14. 12. 17:00 VS
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY 3D
150 Kč (130 Kč)
15. – 16. 12. 20:00 VS
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY 2D
130 Kč (110 Kč)
Animovaný, sci-fi, USA, 120‘, dabing, premiéra
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj um a talent, aby divákům
představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. SpiderMan: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné
moţnosti Paralelních světů, kde je víc neţ jen jeden maskovaný hrdina.
13. – 14. 12. 18:00 MS
110 Kč
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka, ČR, 99‘
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil
pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, kdyţ se děti chystají přespat v
jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehoţ jedna hlava mluví
česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce
princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o
tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip
hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně
proč draka bolí hlava?
13. - 14. 12.
19:45 VS
AQUAMAN 3D - dabing
150 Kč
15. - 16 12.
17:00 VS
AQUAMAN 3D - dabing
150 Kč
17. 12.
19:15 VS
AQUAMAN 2D - titulky
130 Kč
18. – 19. 12. 19:15 VS
AQUAMAN 2D - dabing
130 Kč
Akční, fantazy, USA, 143‘, dabing + titulky, 12+, premiéra
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho
(Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho ţivotní cesta přiměje
čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co
byl zrozen… králem
15 - 16. 12.
14:45 VS
120 Kč
17. - 19. 12.
17:00 VS
VÁNOCE A SPOL
Rodinný, komedie, Francie, 90‘, dabing, premiéra
Štědrý den je jiţ za rohem a nic nejde podle plánu. 92 000 skřítků v Santově dílně na dárky z ničeho
nic onemocní a všichni popadají na zem jako kuţelky! To je pro Santu velká rána. Kdo pro děti z
celého světa připraví dárky pod stromeček? Pro Santu je to strašná rána. Nemá na vybranou. Se
svými soby a sáněmi se musí neplánovaně vypravit na Zemi, aby sehnal účinný lék, kterým své
pomocníčky vyléčí. Po poměrně dobrodruţném letu v bouři přistane se svým spřeţením v Paříţi a
sáně zaparkuje nedaleko proslulého kabaretu Moulin Rouge. Pak konečně důstojně vstoupí do
lékárny s ţádostí o potřebné léky mezi nic netušící lidi … A právě v této chvíli zjistí, ţe jeho výprava
nebude aţ tak jednoduchá. Poměrně rychle a nedobrovolně se díky neočekávaným nedorozuměním
přesune na policejní stanici a poté dokonce i do cely předběţného zadrţení. Naštěstí si v této
nezáviděníhodné situaci dokáţe najít nové spojence, s jejichţ pomocí se mu snad podaří kouzlo
Vánoc zachránit.
17. – 18. 12. 18:00 MS
100 Kč
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Komedie, rodinný, ČR, 90
Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manţel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z
pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným
situacím, protoţe ho vede více jeho rodina, neţ členové policejního sboru… Postupně se začínají

objevovat drobné indicie, ţe všechno nemuselo být tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra je narušena,
stačí pár fotek, slov a Vanda (Soňa Norisová) začne mít podezření, ţe jí mohl být manţel nevěrný.
Dva kluci, maminka Vanda a babička (Eva Holubová) rozjíţdějí vyšetřování na vlastní pěst. Vanda se
setkává s Kalinovou domnělou milenkou Irinou (Lívia Bielovič), která po ní chce, aby dotáhla to, co jí
Vandy manţel kpt. Kalina slíbil a nedokončil. Nastává nečekaná eskapáda událostí s jasným účelem
dobrat se pravdy, do které je Kalinovými zasvěcen ještě rodinný přítel nepraktický praktický lékař
(Hynek Čermák). Klíčový materiál opouští Kalinův sejf prostřednictvím všetečné tchýně, aby byl se
dostal do rukou nic netušícího doktora a zamotal hlavy policistům. Vandě se nakonec za pomocí synů
podaří rozluštit zaheslovaný soubor v počítači svého muţe, který jí dá nejen odpověď na všechny
otázky vzniklé nedůvěry, ale zejména pomůţe úspěšně vyřešit poslední případ kpt. Kaliny.
19. 12.
18:00 MS
SENIOR KLUB 60 Kč
ZLATÝ PODRAZ
Drama, romantický, ČR, 106‘, 12+
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a ţivotě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii
snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle
(Patricia Volny), s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ţenevě.
Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh,
který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal
(Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu uţ na mnoho let rozdělila ţelezná opona.
20. – 21. 12. 17:00 VS
130 Kč (dětský 110 Kč)
22. – 23. 12. 17:00 MS
MARY POPPINS SE VRACÍ
Rodinný, muzikál, USA, 130‘, dabing, premiéra
Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně (v období, ve kterém se
odehrávají i původní knihy) a předlohou mu bylo dalších sedm knih od P. L. Traversové. Ve filmu jsou
děti známé z původního filmu, Michal (Whishaw) a Jana (Mortimer), uţ dospělé. V Třešňové ulici ţije
Michal se svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen (Walters). Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu,
objeví se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins (Blunt). Za pomoci veselého
lampáře Jacka (Miranda) a svých jedinečných kouzelných schopností pomůţe rodině znovu nalézt
ztracenou radost a štěstí. Mary Poppins rovněţ seznámí děti s celou řadou barvitých a svérázných
postav, včetně své výstřední sestřenice Topsy (Streep).
20. - 21. 12.
17:30 MS
120 Kč
22. - 23. 12.
16:00 VS
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Animovaný, rodinný, Francie, 85‘, dabing, premiéra
Sveřepí Galové se vracejí! Napětí stoupá, v kotlíku to vře!
Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu
pečlivě střeţí druid Panoramix. Vţdy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Kdyţ ale
jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, ţe uţ není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla
katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a
Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství
lektvaru mohl předat. To ovšem vyvolá zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů.
Scénář nového dobrodruţství statečných Galů napsal Alexandre Astier, který snímek opět reţíroval s
Louisem Clichym. Tato dvojice v roce 2014 slavila celosvětový úspěch s předchozím příběhem –
Asterix: Sídliště bohů.
20. – 21. 12. 20:00 VS
BUMBLEBEE 3D
150 Kč
22. – 23. 12. 18:30 VS
BUMBLEBEE 3D
26. 12.
16:00 VS
BUMBLEBEE 2D
130 Kč
27. – 28. 12. 19:15 VS
BUMBLEBEE 2D
Dobrodružný, sci-fi, USA, 110‘, dabing, premiéra
Charlie Watsonová (Hailee Steinfeld) slaví osmnáctiny, ale moc důvodů k radosti nemá. Na čele jí
vyrazil čerstvý megabeďar a naděje, ţe od rodiny dostane vysněné auto, se rozplyne ve chvíli, kdyţ
rozbalí mimořádně trapné dárky. Aţ majitel bazaru a vrakoviště, u kterého brigádničí, se nad ní smiluje
a daruje jí ţlutý Volkswagen Brouk, jenţ ovšem spadá spíš do kategorie dar nedar. Jen ten největší
optimista by totiţ vsadil na to, ţe tahle kraksna bude ještě někdy provozuschopná. Charlie ho dokáţe
rozchodit aspoň natolik, ţe s ním doskáče domů do garáţe, kde se ho pokusí opravit. Kdyţ se ale

poprvé zespodu podívá na podvozek, zírají na ni dvě veliké modré oči a Charlie okamţitě dojde, ţe
tohle nebude obyčejné auto. S Autobotem Bumblebeem se dívka spřátelí pozoruhodně rychle,
navzdory tomu, ţe ten s ní kvůli poškození nemůţe komunikovat jinak neţ prostřednictvím útrţků
písniček z autorádia. Vzhledem k tomu, ţe Bumblebeeho poměrně intenzivně hledají nepřátelsky
naladění Deceptikoni z jeho rodné planety a podobně nebezpečný vládní agent Burns (John Cena),
nebudou mít Charlie a Bumblebee na bliţší seznamování čas a prostor. Na útěku před nepřáteli však
zjistí, ţe navzdory všem předpokladům můţou být v tomhle nesourodém tandemu neporazitelní.
Příběh filmu Bumblebee časově předchází všem dílům předchozích Transformers, a přestoţe fanoušci
dostanou to, na co jsou u téhle populární ságy zvyklí, film Bumblebee do série tak úplně nezapadá.
„Srdcem tohoto příběhu je vztah Charlie a Bumblebeeho, to, jak spolu proţívají banální, ale i velmi
nebezpečné situace. Vývoj postav je důleţitější neţ akce,“ říká o filmu Hailee Steinfeld a potvrzuje tak
naděje, které fanoušci Transformers do tohoto filmu vkládali. Po kovových orgiích v podání Michaela
Baye se série vrací tam, kde ji chtějí vidět – k lehkosti a zábavnosti prvního dílu.
24. 12.
10:00 VS
VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ - PŘEKVAPENÍ
Předprodej v pokladně kina pouze do 23. 12.!
25. 12. KINO NEHRAJE
26. 12.
16:30 MS
80 Kč
MIMI A LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
Pásmo pohádek pro děti, SR, ČR, 65‘, premiéra
Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti. Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má
oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat a společně vidět.
Protoţe svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé
děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček. Tety z pexesa 6,5 min Jak ušít
kamaráda pro smutného froté krokodýla v látkové zemi. Dešťovka Tour 6,5 min Kouzlo spolupráce
můţe být silnější neţ kouzlo soutěţení. Agent Vitamín 6,5 min Mimi a Líza pomohly vyhnat zlého
bacila z hrdla světoznámé pěvkyně. Zrcadlo 6,5 min Mimi se vidí v zrcadle tak, jak se právě cítí. Líza
by se také chtěla vidět v zrcadle trochu jinak. Neposlušná písmenka 6,5 min Kdyţ spolu bojují
abecedy, nevznikají nové básně. Ale kdyţ se dohodnou, bude veršů dostatek. Zakletý čas 6,5 min Co
všechno se dá stihnout za hodinu? Osvobodit zakletý les uvnitř kukačkových hodin a včas se vrátit
domů. Záhada vánočního světla 26 min Velká vánoční výprava do minulosti za záchranou kouzelného
vánočního světla.
26. 12.
18:45 VS
250 Kč (studenti, důchodci nad 65 let, ZTP 220 Kč)
CARMEN
Záznam opery, 167‘, titulky, premiéra
Ve vášnivém nastudování paříţské Opery se pod taktovkou britského dirigenta sira Marka Eldera
představí mezinárodní obsazení. Francouzský tenor Roberto Alagna, mezzosopranistka Elina
Garanča z Litvy, sopranistka Maria Agresta z Itálie nebo ruský bas Ildar Abdrazakov.
S neobvyklou současnou výpravou zůstává i Bieitova Carmen tou ţhavou temperamentní ţenou,
zosobněním ţenské smyslnosti, sebevědomí a hrdosti. Přesto nabízí pohled, ţe její nezkrotný ţivot za
hranicí zákona je výsledkem kruté doby. Carmen ţije rychle moţná proto, ţe musí. Ve světě plném
muţské krutosti má šanci přeţít jen stejně krutá a nezlomná svůdkyně.
26. 12.
19:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB
90 Kč
ZÁHADA SILVER LAKE
Mysteriózní, komedie, USA, 139‘, titulky, 15+, premiéra
Po znamenitém metahororu Neutečeš se osobitý reţisér David Robert Mitchell vydal na halucinogenní
výlet po Los Angeles: jeho meandrující neo-noir Záhada Silver Lake se točí kolem třiatřicetiletého
Sama, který se po zmizení své mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby
dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů. Hypnotický a
zábavný thriller bezmála lynchovského raţení je poháněn stejně tak ústřední obsedantní figurou, jako
vytříbeným soundtrackem, dějovými serpentinami a nesčetnými popkulturními referencemi, jeţ
dohromady skládají jakousi tajnou historii L.A. Film, který je zároveň subversivní hříčkou i netradiční
poctou éře klasického Hollywoodu.

27. 12. 17:00 VS
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL 2D 130 Kč (dětský 110 Kč)
28. 12. 17:00 VS
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL 3D 140 Kč (dětský 120 Kč)
Animovaný, rodinný, Rusko, 80‘, dabing, premiéra
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat
cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v
zemi zrcadel. Jediným, kdo ho můţe zastavit, osvobodit zajatce a udrţet pohádková kouzla v našem
světě, je Gerda. Její největší silou totiţ není magie, ale víra v sílu přátelství. Ve svém novém
dobrodruţství se Gerda bude opět moci spolehnout na pomoc trollích kamarádů a jejich krále Arroga a
také na doprovod statečného mladíka Rollana. Podpoří ji i parta pirátů, v níţ nemůţe chybět její
kamarádka Alfida. A nečekanou pomoc Gerda najde i na straně svého protivníka. Haraldův syn, princ
Anders, totiţ skrývá nečekané tajemství, kterým tatínka určitě nepotěší.

27. – 28. 12. 18:00 MS
110 Kč
UTOP SE, NEBO PLAV
Komedie, Francie, 122‘, titulky, 12+, premiéra
Kdyţ depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát, který hledá nového člena do
druţstva muţského synchronizovaného plavání (ano, máme na mysli muţské akvabely), netuší, ţe v
amatérském druţstvu najde nejen přátele, ale i novou chuť do ţivota. Komedie nejen o tom, jak
dlouho musíte zadrţet dech, abyste přeţili ţivot
29. – 30. 12. 15:30 VS
130 Kč (dětský 100 Kč)
2. 1.
17:00 VS
ČERTÍ BRKO
Pohádka, ČR, SR, 99'
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu ţijí běţným ţivotem
řemeslníků nebo sedláků moţná ani netuší, ţe všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.
Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na
pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve
světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, ţe mu zdejší šejdíř kouzelné
brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a
podvodníci, jimţ se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě
našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.
29. – 30. 12. 18:00 VS
140 Kč
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY 3D
Rodinný, fantazy, VB, 134', dabing,12+
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera
(Eddie Redmayne) mocného černokněţníka Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp). Grindelwald ale
splnil svou hrozbu, ţe uteče z vazby, a začal shromaţďovat své stoupence, z nichţ většina vůbec nic
netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými
bytostmi. Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál (Jude Law) získá svého bývalého
studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, ţe pomůţe, aniţ by si uvědomoval, jakému
nebezpečí se tím vystavuje. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je
podrobena zkoušce láska a loajalita, dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou.
29. – 30. 12. 19:00 MS
120 Kč
ZNOVU VE HŘE
Komedie, romantický, USA, 98‘, titulky, 12+, premiéra
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, protoţe 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 vţdycky snila. Tím ale její nesnáze nekončí
31. 12. a 1. 1. KINO NEHRAJE.
Připravujeme na leden:
The Doors, Pašerák, Raubíř Ralf a internet, Cena za štěstí, Skleněný, Robin Hood, Husí kůţe 2:
Ukradený halloween, Narušitel, Sloţka 64, Ţeny v běhu a další.

