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Vánoční besídka
ÚT 15.30 vstupné dobrovolné

Vánoční besídka dětí z MŠ Límanova vila ze Staré Boleslavi.

Advent s Kantilénou
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Pat a Mat: Zimní radovánky
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Spider-Man: Paralelní světy

st 19.00 koncert, vstupné dobrovolné

Účinkuje komorní orchestr ZUŠ a dva pěvecké sbory.

Amazonie

čt 19.30 divadlo Ty-já-tr / Hrobeso Praha, 100 Kč / 150 kč

Komedie současného polského dramatika Michała Walczaka se značnou dávkou ironie zkoumá
herecké povolání na cestě mezi „velkým uměním“ a zábavním průmyslem – zdánlivými protipóly,
které mají v jádru víc společného, než by se na první pohled zdálo. Pořádá DS Samoděj.

ne 15.00 Animovaná komedie, ČR, 2018, 60 minut, 100 kč / 120 kč

Aquaman

pá 20.00 dobrodružná fantasy, USA, 2018, 143 minut, s titulky, 130 Kč

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason
Mamoa), napůl člověka, napůl obyvatele Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě o tom,
kým je a zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl stvořem - králem.

so 15.00 Animované Sci-Fi, USA, 2018, 117 minut, české znění, 110 kč / 130 Kč

Dospívající Miles Morales z Brooklynu v masce pavoučího muže. Tedy hrdina, kterého studio Marvel představilo v jednom z mnoha volných pokračování původního komiksu, kde nechali zemřít Petera Parkera.
Přijměte pozvánku do paralelních světů, kde si masku obléká více, než jen jeden hrdina.

Vánoce a spol.

Akademie Gymnázia J. S. Machara

so 17.30 Rodinná komedie, Francie, 2017, 99 minut, české znění, 120 Kč

út 16.00 + 19.00 140 kč

Tradiční studentská akademie na téma „Projekt Machar – odhalení mimozemského života“

Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě teď stalo! A co hůř, do Vánoc zbývá jen pár
dní. Santa musí zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi a sehnat lidské vitamíny pro uzdravení skřítků.

Ozdobené Vánoce

Čertí brko

so 20.00 pohádková komedie, ČR / SR, 2018, 99 minut, 120 Kč

čt 17.00 vstupné dobrovolné

Hudební příběh o tom, co nekoupíš na Vánoce. Hrají a zpívají žáci hudebních tříd ZŠ Na Výsluní.

Zkažený Vánoce
út 20.00 koncert, 100 kč

Tradičně netradiční koncert skupiny Diogenes. I kdyby na chleba nebylo a z nebe padaly trakaře,
i letos vám znechutíme božíhódovou pohodu řízným bigbítem. Již pátým rokem v kino kavárně.
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Grinch

ne 10.00 Animovaná komedie, USA, 2018, 86 minut, 100 Kč / 120 kč

Aquaman

ne 15.00 Dobrodružná fantasy, USA, 2018, 143 minut, české znění, 110 kč / 130 kč
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Grinch, 3D

so 15.00 Animovaná komedie, USA, 2018, 86 minut, české znění, 120 Kč / 140 kč

Zelený Grinch ze všeho nejvíc nenávidí Vánoce a rozhodl se, že letos celému městečku veselých lidiček
ukradne dárky a zkazí jim svátky. Ale možná, že to celé dopadne úplně jinak a tenhle mrzout nakonec pochopí, že Vánoce by si mohl užít i on.
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Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

Od tvůrců Pána prstenů a Hobita jde do kin velkofilm o gigantických pojízdných městech toulajících
se po vyprahlé Zemi a navzájem spolu bojujích o důležité zdroje. Tom, obyvatel putujícího Londýna, narazí na uprchlici Hester a nakonec musí bojovat i o svůj život. Protikladné strany se musí
spojit dohromady a vytvořit velmi nepravděpodobné spojenectví, které může změnit budoucnost.

Po čem muži touží

Bohemian Rhapsody

Komedie s hvězdným obsazením o věčném soupeření mužského a ženského světa napsal Rudolf Havlík
společně s Radkou Třeštíkovou. Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, Matěj Hádek, Lenka Vlasáková aj.

Čertí brko

so 20.00 Životopisné drama, VB / USA, 2018, 134 minut, s titulky,134 minut, 120 Kč

so 20.00 komedie, ČR, 2018, 95 minut, 110 Kč

Pat a Mat: Zimní radovánky
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ne 10.00 Animovaná komedie, ČR, 2018, 60 minut, 100 kč / 120 kč

Blíží se zima a známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka,
která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh vymyslí? Dále si zkusí postavit saunu, vyzkouší
vánoční výzdobu a na co jsme zvědavi nejvíce? Jaké dárky si nadělí!

Čertí brko
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st 20.00 Dokumentární, VB, 2018, 111 minut, s titulky, 100 Kč

Ve spárech ďábla
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Znovu ve hře

„Moje přehlídky jsou o sexu, drogách a rock’n’rollu. Chci dělat rozruch a působit husí kůži. Chci infarkty,
chci záchranky.“ Příběh Alexandra McQueena je moderní, leč poněkud gotická pohádka o obyčejném
chlapci z dělnického Východního Londýna, který spoutal vlastní démony a stal se globální hvězdou.

Vdovy

čt 20.00 Krimi thriller, USA / VB, 2018, 129 minut, s titulky, 120 Kč

Po 12 letech v řetězech napsal (s Gillian Flynn-Zmizelá) a natočil Steve McQueen hutné krimi i když s
odlehčeným tématem. Když na začátku filmu přijdou při bankovní loupeži o své manžele, nezbývá vdovám
nic jiného, než po nich převzít jejich lupičskou živnost, aby splatily dluhy, které po nich zbyly.

Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí kamarád Orm se vrací v novém pohádkovém příběhu plném kouzel. Kouzel dobrých i nebezpečných.

Mary Poppins se vrací

so 17.00 rodinný / Fantasy / Muzikál, USA, 2018, 130 minut, české znění, 110 kč / 130 kč

U nás kult Mary Poppins zdaleka nemá slávu, které se těší ve světě, ale to je škoda. Přijměte tedy
pozvání do Třešňové ulice, kde je tajemné chůvy zoufale zapotřebí, ať společně zjistíme, co na té Mary
je! Navíc to herecké obsazení: Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth, Ben Whishaw nebo samotná představitelka Mary z roku 1964 Julie Andrews.

Bohemian Rhapsody

so 20.00 Životopisná komedie / drama, VB / USA, 2018, 134 minut, s titulky, 120 Kč

Smích, výstřednost a v neposlední řadě slzy dojetí. To všechno je Bohemian Rhapsody. Budete ohromeni
Malekovým výkonem. Nejpřesvědčivěji se jeví právě v drobných detailech. Ať už se jedná o posměšné
grimasy, maskulinní gesta na koncertech nebo pompézní a excentrické rysy Mercuryho povahy.

09

Aquaman, 3D

so 15.00 Animovaná komedie, Švédsko, 2017, 62 minut, 110 kč

Pohádka vypráví o jedné pekelné pobočce, která má na starosti městečko Pytlov. Co se tam stalo? Rozbilo se čertí brko! A následkem toho, jak pravil rozčileně samotný Lucifer: Hříšníci hřešej a vy víte prd!“
Okamžitě je třeba zjednat nápravu. Hlavní role Ondřej Vetchý, Jan Cina, Judit Bárdos, Jan Budař aj.

Mimi a Líza:
Záhada vánočního světla

ne 10.00 Animovaná pásma, SR / ČR, 2018, 65 minut, 80 kč / 100 Kč

Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.

Vtipný a zároveň romantický film se nijak netají tím, že vlastně jde o takovou upravenou Podnikavou dívku. Jennifer Lopez si zde střihne roli upachtěné ženy, která bohužel nevlastní ten správný diplom nutný
k postupu v zaměstnání. A když to nejde čestně, musí to jít nečestně, i když s tím nejlepším úmyslem.

so 15.00 Animovaný komedie, Rusko, 2018, 80 minut, 110 kč / 130 Kč

Gordon a Paddy

so 17.00 pohádková komedie, ČR / SR, 2018, 99 minut, 120 Kč

čt 20.00 Romantická komedie, USA, 2018, 98 minut, s titulky, 120 Kč

pá 20.00 Životopisné drama, VB / USA, 2018, 134 minut, s titulky, 120 kč

Miroslav Donutil bude řešit osobní trable i jednu detektivní záhadu a starobylou legendu. Pro diváky
znamená film řadu důvěrných chvil s oblíbenými postavami i řadu příjemných překvapení.

Čertí brko

Hororové filmy zažívají renesanci a tak hororoví fanoušci mohou dostat svou pravidelnou dávku emocí i
o Vánocích. Zde se dočkáme zajímavé zápletky: tělo zesnulé, která zemřela během nepovedeného obřadu vymítání ďábla, je uloženo do márnice, která je sama o sobě dost studeným místem, navíc když si
uvědomíme, že obřad nebyl dokončen a ďábel je pořád v onom těle. Nová patoložka tak bude mít službu,
na kterou asi jen tak nezapomene…

28
Sněhová královna v zemi zrcadel
29

Doktor Martin:
Záhada v Beskydech

Nejde o neohroženou dvojku „cajtů z amerických seriálů“, Gordon i Paddy svým způsobem však neohrožení opravdu jsou. I přesto, že Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy malá myška, tedy zdánlivě ta nejnepravděpodobnější dvojice policistů, která se ve svém rodném lese musí vypořádat s nejedním zločinem.

st 20.00 Horor, USA, 2018, 89 minut, s titulky, 110 kč

Bohemian Rhapsody

pá 20.00 Krimikomedie, ČR, 2018, 90 minut, 120 Kč
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Spider-Man: Paralelní světy, 3D

26

Pohádka vypráví o jedné pekelné pobočce, která má na starosti městečko Pytlov. Co se tam stalo? Rozbilo se čertí brko! A následkem toho, jak pravil rozčileně samotný Lucifer: Hříšníci hřešej a vy víte prd!“
Okamžitě je třeba zjednat nápravu. Hlavní role Ondřej Vetchý, Jan Cina, Judit Bárdos, Jan Budař aj.

McQueen

ne 10.00 pohádková komedie, ČR / SR, 2018, 99 minut, 120 Kč

ne 15.00 Animované Sci-Fi, USA, 2018, 120 minut, české znění, 150 kč

ne 15.00 Pohádková komedie, ČR / SR, 2018, 99 minut, 120 Kč
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Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.

so 17.00 Akční fantasy, Nový Zéland / USA, 2018, 128 minut, s titulky, 120 Kč

Grindelwald chce vládu čistokrevných čarodějů nad všemi mudly. Albus Brumbál a jeho přívrženci mu v
tom chtějí zabránit. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je podrobena
zkoušce láska a loajalita, dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou.
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so 15.00 Animované Sci-Fi, USA, 2018, 110 minut, české znění, 130 Kč

Smrtelné stroje

so 17.00 Dobrodružné fantasy, VB / USA, 2018, 134 minut, české znění, 120 Kč
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Bumblebee

so 20.00 dobrodružná fantasy, USA, 2018, 143 minut, české znění, 150 kč
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Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru

ne 10.00 Animovaná komedie, Francie, 105 minut, české znění, 100 kč / 120 Kč

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby někomu prozradil
tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů.
Nakonec se vydává s Asterixem a Obelixem na cestu najít mladého druida, kterému by Panoramix mohl
prozradit tajemství kouzelného lektvaru.

Bumblebee, 3D

ne 15.00 akční dobrodružné Sci-Fi, USA, 2018, české znění, 150 kč

Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.

Připravujeme

R aubíř Ralf a internet, Robin Hood, Ledová sezóna 2, Skleněný, Favoritka, Schindlerův seznam, Cena za štěstí, Ženy v
běhu, představení Štístko a Poupěnka, Zdeněk Izer a mnoho dalších.
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