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Vladivojna La Chia & 4Trio

15

Ten, kdo tě miloval

16

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

17

Louskáček a čtyři říše

so 20.00 KOncert, 100 Kč / 150 KČ

Každá z jejích písní je nezaměnitelný originál s překrásným textem. Její hudba umí být něžná, rytmická,
harmonická s drsnými prvky, které utvářejí dokonalý celek. Emoce, energie a sdělení, to je základ její hudby a pěveckého výrazu, který u nás nemá obdoby. Nedílnou součástí vystoupení je 4Trio – Terezie Kovalová,
Luboš Pavlík, Aleš Bajger a Sylvie Bee. Kapacita míst je omezena. Předprodej vstupenek v brandýském
Infocentru a v knihovně ve Staré Boleslavi. Pořádá Rodinný klub Klíček, z.s. a Samoděj, z.s.

SnowFilmFest

so 16.00 filmový festival, 110 Kč / 150 KČ

Festival zimních sportovních a cestovatelských filmů. Snížené vstupé platí pro studenty a seniory, děti do
15 let mají vstup zdarma. Hostem večera bude telemarková škola Horski a pohoštění zajistí Dvě vrány.
Slosování vstupenek o ceny aj. Vstupenky v obvyklých předprodejích nebo na místě.

Zrodila se hvězda

čt 20.00 Hudební romantické drama, USA, 2018, 136 minut, s titulky, 110 Kč

Zrodila se hvězda a k tomu minimálně tři oscarové nominace – za hlavní roli, film a hudbu. Bradley
Cooper je vážně neuvěřitelný, resp. hraje tak, jako by byl rocková hvězda odjakživa a navíc film jen tak
mimochodem ještě režíruje. Dechberoucí romantická podívaná s hudbou Lady Gaga, která i kdyby zněla
jen sama o sobě na černém plátně, už to samotné by vydalo na dokonalý zážitek. Doporučujeme!

Venom

PÁ 20.00 Akční Sci-Fi, USA, 2018, 112 minut, s titulky, 100 Kč

Na stříbrné plátno se vyřítil jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších, nejkomplexnějších a hlavně
nejdrsnějších antihrdinů marvelovského filmového světa, i když tady není tak úplně „badass“ jako v
původním komiksu, ale budiž. V hlavní roli smrtonosného symbionta Tom Hardy.
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ne 15.00 Mysteriózní fantasy /, USA, 2018, 105 minut, české znění, 110 Kč
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09
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st 20.00 Životopisné drama, USA, 2018, 138 minut, s titulky, 120 Kč

Ryan Gosling je herecký bůh. Damien Chazelle si po Whiplash a LaLaLandu v Hollywoodu může dělat,
co chce. Ve své novince se zaměřil na příběh Neila Armstronga, jenž vstoupil jako první na Měsíc. Jenže
se nezaměřil jen na akt samotný, ale i dopad na rodiny vrcholných astronautů a celkové pozadí, které si
možná málokdo z nás doposud uvědomoval. Je to vizuálně strhující podívaná a vážně dobrý film.

Ten, kdo tě miloval

PÁ 20.00 Rodinná krimikomedie, ČR, 2018, 90 minut, 120 Kč

22

Svědkové Putinovi

23

Bohemian Rhapsody

24

Grinch

25

Pat a Mat: Zimní radovánky

Letošní filmové Vánoce budou v duchařském stylu. Kapitán Kalina se jako duch vrací a sleduje počínání
své rodiny, která se snaží vyšetřit jeho poslední případ i záhadné úmrtí. Komě Soni Norisové, Pavla Řezníčka, Hynka Čermáka uvidíme dvorní herce Marie Poledňákové – Václava Postráneckého a Evu Holubovou.

so 15.00 Animovaná komedie, USA, 2018, 86 minut, české znění, 110 Kč / 130 Kč

Zlatý podraz

Bohemian Rhapsody

so 20.00 Životopisné drama, VB / USA, 2018, 134 minut, s titulky, 130 Kč

Když draka bolí hlava

ne 10.00 Pohádka, ČR / SR, 2018, 99 minut, 120 Kč

Zajímá Vás, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a
proč draka bolí hlava? Přijďte do kina! Hlavní role: Karel Gott, Zuzana Mauréry nebo Kateřina Brožová.

Klára se ocitá ve zvláštním kouzelném paralelním světě, ve kterém existují čtyři říše a musí projít i nebezpečnou poslední, aby porazila její vládkyni. Hrají: Keira Knightly, Morgan Freeman nebo Helen Mirren.
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Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
st 17.00 Dobrodružné fantasy, VB / USA, 2018, 134 minut, české znění, 130 Kč

Přijďte si užít dobrodružství v předpremiéře o den dříve, než ostatní mudlové! Grindelwald splnil svou
hrozbu a staví armádu, díky které chce zajistit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi mudly. Ve snaze
zmařit jeho plány se na Brumbálovu stranu staví i jeho bývalý student Mlok Scamander. Bitevní linie
jsou vytyčeny a ve znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska a loajalita dokonce i mezi
nejvěrnějšími přáteli a rodinou. Hrají: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, Katherine Waterston aj.

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

V roce 1999 ruský prezident Boris Jelcin půl roku před vypršením funkčního období nečekaně abdikuje a
řízením státu pověřuje premiéra Putina. Tímto osudovým okamžikem začíná dokument Vitalije Manského,
který se dostal do nitra kremelské politiky a přináší tak nečekaná svědectví o začátku putinovské éry.

pá 20.00 Životopisné drama, VB / USA, 2018, 134 minut, s titulky, 130 kč

Legenda jménem Freddie Mercury zůstává nesmrtelná. Nejen fanoušci Queen odejdou ohromeni. Smích,
výstřednost, strhující vizuální stránka a v neposlední řadě slzy dojetí - to vše je Bohemian Rhapsody.
Rami Malek jako Freddie je ohromující nejen díky detailům, z kterých tou opravdovostí až mrazí.

so 10.00 animovaná komedie, usa, 2018, 86 minut, české znění, 110 Kč / 130 kč

Zelený škůdce od tvůrců Mimoňů se jmenuje Grinch a nesnáší Vánoce. Jakože hodně. Nejvíc. A nejraději
by je zrušil, vymazal, zakázal. Dočista a úplně. A ve svém novém filmu se o to dokonce pokusí.

ne 10.00 Animovaná komedie, čr, 2018, 60 minut, 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. Je jasné, že ho nenechají jen tak roztát..jaký nový stroj na sníh vymyslí? Dále si
postaví saunu, vyzkouší vánoční výzdobu a na co jsme zvědavi nejvíce? Jaké dárky si nadělí!

28
29

Bohemian Rhapsody

30

Čertí brko

30

Zrodila se hvězda

Louskáček a čtyři říše, 3D

ne 15.00 Dobrodružný / Rodinný, USA, 2018, 100 minut, české znění 130 Kč / 150 Kč

čt 20.00 Dokumentární, Lotyšsko / Švýcarsko, 2018, 102 minut, s titulky, 100 Kč

Oni a Silvio

Jak hlásá slogan filmu: Jediné co je pozoruhodnější, než jejich muzika, je jeho příběh. Film popisuje
hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po
památný koncert Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu předvedli jednu z největších show v historii rocku.
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Stephanie je matka a blogerka, která se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně
Emily. Do napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru, lásky i zrady a
vraždy a odplaty se zaplete i Emilyin manžel Sean. Pokud se vám líbila Zmizelá, tohle je film pro vás.
Hrají: Anna Kendrick a Blake Lively. Režie: Paul Feig.

ne 15.00 Dobrodružné fantasy, VB / USA, 2018, 134 minut, české znění, 130 kč

so 17.00 Romantické drama, ČR, 2018, 106 minut, 120 Kč

Radim Špaček natočil příběh o lásce, přátelství, naději a basketbale, který byl kolem roku 1950, kdy
jsme si ze Ženevy na ME přivezli zlato, národním sportem č.1. V příběhu začínajícím roku 1938 a vrcholícím v roce 1951, kdy Evropu rozdělila železná opona, uvidíme Zdeňka Piškulu a Filipa Březinu.

st 20.00 Mysteriózní krimi, USA, 2018, 117 minut, s titulky, 120 Kč

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny, 3D

Grinch

Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny, ale ze všeho nejvíc nemá rád
Vánoce. Zatímco většina z nás rezignuje a svátky klidu a míru tiše protrpí, on by je nejraději zrušil.
Dočista a úplně. A ve filmu, který natočili Padouši, co mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí.

Zelený škůdce od tvůrců Mimoňů se jmenuje Grinch a nesnáší Vánoce. Jakože hodně. A nejraději by je zrušil, vymazal, zakázal. Dočista a úplně. A ve svém novém filmu se o to dokonce pokusí.

21

Mladý sirotek pomáhá svému strýci najít hodiny, s jejichž pomocí lze zničit svět. Samozřejmě tomu chtějí
zabránit a vzhledem k tomu, že strýček je kouzelník, mělo by. Hlavní role Jack Black a Cate Blanchett!

První člověk

ne 10.00 Animovaná komedie, USA, 2018, 86 minut, české znění, 120 kč / 140 Kč

Nebezpečná laskavost

ne 10.00 Dobrodružný / Rodinný, USA, 2018, 100 minut, české znění, 110 Kč / 130 Kč

Čarodějovy hodiny

Grinch, 3D

Mocný černokněžník Grindelwald splnil svou hrozbu a staví armádu, díky které chce zajistit vládu
čistokrevných čarodějů nad všemi mudly. Ve snaze zmařit jeho plány se na Brumbálovu stranu staví i jeho
bývalý student Mlok Scamander. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve znesvářeném světě čarodějů je podrobena
zkoušce láska a loajalita dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou. Hrají: Eddie Redmayne, Johnny
Depp, Jude Law, Katherine Waterston aj.

so 20.00 Komedie, ČR, 2018, 95 minut, 120 Kč

Klára se ocitá ve zvláštním kouzelném paralelním světě, ve kterém existují čtyři říše a musí projít i nebezpečnou poslední, aby porazila její vládkyni. Hrají: Keira Knightly, Morgan Freeman nebo Helen Mirren.

Studio Disney přivádí na plátna kin vánoční velkovýpravnou pohádku. Hlavní hrdinka Klára se ocitá ve zvláštním a kouzelném paralelním světě, ve kterém existují čtyři říše: Říše vloček, Říše
květů a Říše sladkostí. Musí projít ale i nebezpečnou Čtvrtou říší, aby porazila její kru-tou vládkyni. Hlavní role Keira Knightly, Morgan Freeman, Mackenzie Foy, Helen Mirren nebo Sergei Polunin.

ne 15.00 Dobrodružné fantasy, VB / USA, 2018, 134 minut, české znění, 130 Kč

so 17.00 Akční komedie, VB / USA, 2018, 88 minut, české znění, 130 Kč

Louskáček a čtyři říše

so 15.00 Dobrodružný / Rodinný, USA, 2018, 100 minut, české znění, 110 kč / 130 Kč

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Johnny English znovu zasahuje
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Grindelwald splnil svou hrozbu a staví armádu, díky které chce zajistit vládu čistokrevných čarodějů nad
všemi mudly. Ve snaze zmařit jeho plány se na Brumbálovu stranu staví i Mlok Scamander. Bitevní linie
jsou vytyčeny a ve znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska a loajalita dokonce i mezi
nejvěrnějšími přáteli a rodinou. Hrají: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, Katherine Waterston aj.

Lisbeth Salanderová, kultovní postava knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrací na plátno v
adaptaci úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze. Claire Foy tu hraje svéráznou ochránkyni práv.

Zajímá Vás, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a
proč draka bolí hlava? Přijďte do kina! Hlavní role: Karel Gott, Zuzana Mauréry nebo Kateřina Brožová.

Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky pro Emu, Rudolf Havlík, přichází s novou komedií s hvězdným hereckým obsazením. Scénář o věčném soupeření mužského a ženského světa napsal společně se
spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, která je jednou z nejprodávanějších domácích knižních autorek. V
hlavních rolích uvidíme Jiřího Langmajera, Annu Polívkovou, Matěje Hádka nebo Jiřího Havelku.

pá 20.00 dobrodružné fantasy, vb / usa, 2018, 134 minut, s titulky, 130 Kč

so 17.00 Krimi / Drama, USA, 2018, 111 minut, s titulky, 120 Kč

so 15.00 Pohádka, ČR / SR, 2018, 99 minut, 120 Kč

Po čem muži touží

Vánoční komedie a zároveň rodinný film na motivy předlohy Marie Poledňákové, na který se může dívat
pětiletý špunt stejně jako jeho babička. Na své si přijdou milovníci detektivek, ale také lidé, kteří mají rádi
dobré české herce a zároveň i ti, co mají rádi dobrý film. Tohle je totiž dobrý film s dobrými herci, posuďte
sami: Eva Holubová, Václav Postránecký, Soňa Norisová nebo Hynek Čermák” - vzkazuje režisér.

Dívka v pavoučí síti

Když draka bolí hlava

Rowan Atkinson se i tentokrát stává tajným agentem, jemuž se prostě nedaří. Příběh odstartuje kybernetický
útok, který odhalí identitu všech aktivních tajných britských agentů a premiérka musí povolat jedinou dosud neodhalenou naději: penzionovaného Johnny Englishe. Dále hrají: Olga Kurylenko, Emma Thompson aj.

čt 20.00 Rodinná krimikomedie, ČR, 2018, 90 minut, 120 Kč

st 20.00 satirická komedie, Itálie, 2018, 150 minut, s titulky, 100 Kč

Silvio Berlusconi je notoricky známý miliardář, sklandalista, mediální magnát a k tomu tak bokem i
dlouholetý předseda italské vlády. Nejúspěšnější italský režisér současnosti Paolo Sorrentino (Velká nádhera, Mládí) přišel do kin s provokativním komediálním počinem, kde uvidíme nejenom zhýralé večírky
známé jako „bunga bunga“, ale nahlédneme i do soukromí, na uplácení soudců nebo kupování fotbalistů.

čt 20.00 Životopisné drama, VB / USA, 2018, 134 minut, s titulky, 130 kč

Legenda jménem Freddie Mercury zůstává nesmrtelná. Nejen fanoušci Queen odejdou ohromeni. Smích,
výstřednost, strhující vizuální stránka a v neposlední řadě slzy dojetí - to vše je Bohemian Rhapsody.
Rami Malek jako Freddie je ohromující nejen díky detailům, z kterých tou opravdovostí až mrazí.

pá 17.00 Pohádka, yČR / SR, 2018, 99 minut, 110 kč / 130 kč

A je to tady. Vánoční čas a s ním české výpravné pohádky. Tato 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 v podání Ondřeje Vetchého: Hříšníci hřešej a vy víte prd!“ Okamžitě je třeba zjednat
nápravu. Dále hrají: Jan Cina, Judit Bárdos, Jan Budař, Jana Plodková, Václav Kopta nebo Marek Daniel.

pá 20.00 Hudební romantické drama, USA, 2018, 136 minut, s titulky, 110 Kč

Zrodila se hvězda a k tomu minimálně tři oscarové nominace – za hlavní roli, film a hudbu. Bradley
Cooper je vážně neuvěřitelný, resp. hraje tak, jako by byl rocková hvězda odjakživa a navíc film jen tak
mimochodem ještě režíruje. Dechberoucí romantická podívaná s hudbou Lady Gaga, která i kdyby zněla
jen sama o sobě na černém plátně, už to samotné by vydalo na dokonalý zážitek. Doporučujeme!

Připravujeme
Aquaman, Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, Bumblebee, Doktor Martin: Záhada v Beskydech, Mary Poppins se
vrací, Sněhová královna v zemi zrcadel, Spiderman a paralelní světy, vánoční besídky a akademie škol a školek, aj.

st 20.00 Dobrodružné fantasy, VB / USA, 2018, 134 minut, s titulky,130 Kč
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