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The Matrix: Resurrections 148 minut
Matrix jednička je kult, který ovlivnil miliony diváků na světě a vlastně
i svět samotný. Černá kočka přestala znamenat smůlu a stala se faktem,
že vidíš chybu v realitě, vidíš Matrix. Vrací se Keanu Reeves jako Neo a
Carrie-Ann Moss jako Trinity. Navzájem se nepoznávají, ale Morpheus
Neovi nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl světu Matrixu.

Tři přání pro Popelku 87 minut
Kingsman: První mise
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Tři přání pro Popelku
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The Matrix: Resurrections

Každá legenda má své následovníky. Severská pocta české filmové klasice
přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. Stejně jako u nás, tak i v Norsku
diváci milují originál a právě místní tvůrci si zakoupili práva přímo od Václava
Vorlíčka a troufli si pohádku, po téměř padesáti letech, znovu převyprávět.

ST 18:00 | 130 KČ | TITULKY

ČT 17:00 | 120 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Šťastný nový rok 2 : Dobro došli
ČT 19:00 | 130 KČ
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02 Tři přání pro Popelku
Zpívej 2

PÁ 14:00 | 110 / 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

NE 15:00 | 120 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

The Matrix: Resurrections

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 zdolávat překážky, které by porazily slona, tak v animované komedii
uspěl. Protože s jídlem roste chuť , čekají na něj ve dvojce mnohem větší výzvy.

Kingsman: První mise

131 minut

Šťastný nový rok 2 : Dobro došli

Velký červený pes Clifford 96 minut

PÁ 17:00 | 110 / 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Zpívej 2

SO 14:30 | 110 / 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Šťastný nový rok 2 : Dobro došli
SO 17:00 | 130 KČ

Kingsman: První mise
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Zpívej 2 110 minut

Spider-Man: Bez domova

PÁ 20:00 | 130 KČ
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Film začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu
(Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč
udalostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí
„československého“ moře v Chorvatsku. Dále hrají: Emília Vášáryová, Dagmar
Havlová, Jiří Bartoška, Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová aj.

V prequelu k dosavadním Kingsmanům se vracíme do období první světové
války a zjistíme, jak celá špionážní organizace vlastně vznikala. Uvidíme a) že
odvážní členové organizace neměli o nic méně vytříbený módní vkus a za b) že
různé triky a vychytávky ovládali stejně dobře, jako agenti z přítomnosti. Potřetí
režíruje Matthew Vaughn, takže o stylovou akci a humor je postaráno. Hrají:
Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Stanley Tucci nebo Daniel Brühl.

NE 17:00 | 130 KČ | TITULKY
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Šťastný nový rok 2 : Dobro došli 93 minut

Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně.
Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský,
myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. Jenže Emily ho zbožňuje.

Krotitelé duchů: Odkaz 124 minut
Reitman sr. a jr. uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů duchů.
Zapomeňte na slátaninu v ženské variantě z roku 2016, tohle je True Legacy! Ve
filmu se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde
společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který
po sobě zanechal jejich dědeček. Hrají: Bill Murray, Dan Aykroyd, Paul Rudd aj.

SO 19:00 | 130 KČ | TITULKY

Spider-Man: Bez domova 148 minut

Velký červený pes Clifford

Identita Spidermana je odhalena a všechno se zdá ztraceno. Hrají: Tom Holland,
Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina.

NE 15:00 | 110 / 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

Krotitelé duchů: Odkaz

NE 17:00 | 130 KČ | ČESKÉ ZNĚNÍ

14 Klan Gucci

ST 19:00 | 130 KČ | TITULKY

Klan Gucci 164 minut
Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino a Salma Hayek v režii
Ridleyho Scotta. Film je inspirován šokujícím příběhem impéria značky Gucci.
Třicet let rodinné historie. Láska, zrada, pomsta i vražda, skládají dohromady
mozaiku toho, co všechno s sebou nese být na vrcholu v módním průmyslu.
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