
ZÁTOPEK | BIO SENIOR | ČR | drama, životopisný | české znění | 130 min.
vstupné: 70 Kč

čtvrtek 2. 12.  15:00 Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného 
olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce.

RESIDENT EVIL: RACCOON CITY USA, Německo | akční. horor, sci ‑fi | titulky | do 15 let nepřístupný | 107 min.
vstupné: 130 Kč

čtvrtek 2. 12.   20:00
pátek 3. 12.   20:00

Raccoon City, kdysi vzkvétající sídlo farmaceutického gigantu Umbrella Corporation, je nyní umírajícím středozápadním městem. Exodus společnosti zanechal 
z města pustinu s velkým zlem, které se schylovalo pod povrchem. Když se toto zlo rozpoutá, obyvatelé města se navždy změní a malá skupina přeživších musí 
spolupracovat, aby odhalila pravdu za Umbrella a přežila noc.

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERITY,  
KANSAS EVENING SUN

USA, Německo | drama, komedie, romantický | titulky | 108 min.
vstupné: 110 Kč

sobota 4. 12.   20:00
neděle 5. 12.   20:00

Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii reportáží 
publikovaných v časopise „Francouzská depeše“.

DUNA USA | dobrodružný, drama, sci ‑fi | dabing | do 12 let nepřístupný | 155 min. 
vstupné: 130 Kč

čtvrtek 9. 12.  20:00 Kultovní sci ‑fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – melanže, jež 
poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem.

TADY HLÍDÁME MY ČR | komedie, rodinný | české znění | 96 min. 
vstupné: 130 Kč

pátek 10. 12.  17:30 
sobota 11. 12. 17:30 
neděle 12. 12.  17:30

Lesní inženýr Ivan (Lukáš Vaculík) se zamiloval do vědkyně Julie (Jitka Ježková). Po svatbě si pořídili penzion v  samotném srdci malebné Šumavy, kam se 
nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou (Veronika Divišová) a jejím psem, jezevčíkem Hugem…

ETERNALS USA | dobrodružný, akční | dabing | do 12 let nepřístupný | 168 min.  
vstupné: 140 Kč

pátek 10. 12.   20:00 Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných 
hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má vynikající herecké obsazení.

WEST SIDE STORY USA | muzikál, romantický | titulky | 156 min 
vstupné: 130 Kč

sobota 11. 12.   20:00
neděle 12. 12.   20:00 Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story vypráví příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy.

SPIDER ‑MAN: BEZ DOMOVA USA | dobrodružný, akční, sci ‑fi | DABING | 149 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

čtvrtek 16. 12. 17:30 
pátek 17. 12. 17:30 
sobota 18. 12.  17:30

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 nebližší 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.

O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY ČR | animovaný, pohádka | české znění | 63 min. 
vstupné: 100 Kč

pátek 17. 12. 15:00 
sobota 18. 12. 15:00 
neděle 19. 12.  15:00

Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka 
O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, 
Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci!

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ ČR, SR | komedie | české znění | do 12 let nepřístupný | 95 min. 
vstupné: 140 Kč

neděle 19. 12.  20:00 Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet 
všechny zprávy a hovory ze svých mobilů.

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU Norsko, Litva | rodinný, pohádka, fantasy | dabing | 87 min. 
vstupné: 120 Kč

pondělí 27. 12. 15:00
úterý 28. 12.  15:00 Nové norské zpracování legendárních Tří oříšků pro Popelku.

KAREL ČR | dokument, životopisný | české znění | 127 min. 
vstupné: 130 Kč

pondělí 27. 12. 17:30
úterý 28. 12.  17:30

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.

ZPÍVEJ 2 USA | animovaný, komedie | dabing | 110 min. 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

středa 29. 12. 17:30
čtvrtek 30. 12.  17:30

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. na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 ČR | komedie, romantický | české znění | 93 min. 
vstupné: 130 Kč

středa 29. 12.  20:00
čtvrtek 30. 12.   20:00

Příběh dlouho očekávaného snímku začína tím, že Marek (Ján Koleník) požádá o  ruku Hanu (Táňa Pauhofová). Následující děj se točí kolem jejich svatby 
u „československého“ moře v malebném Chorvatsku.
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