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Program kina na leden 2022 

2.1.Ne – pouze v 15.30                                                                                    /110 min./od 130,-/česky/příst./
ZPÍVEJ 2
USA. 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.

2.1.Ne – pouze v 17.30                                                                              /148 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
MATRIX RESURRECTIONS
USA. Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San  
Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky.  Potkává každý den Trinity (Carrie-
Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou 
pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu...

2.1.Ne – pouze ve 20.00, 3.1.Po – 5.1.St – vždy v 17.30         /100 min./do 140,-/česky/příst./
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
ČR, SR. Příběh je volným pokračováním úspešného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. 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 u „československého“ moře v Chorvatsku. Trojice 
Haniných kamarádek (Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela Marcinková) a jejich rodiny znovu vnášejí 
do zdánlivě jednoduché přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama...

3.1.Po – 5.1.St – vždy ve 20.00                                         /148 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
MATRIX RESURRECTIONS
USA. Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San  
Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky.  Potkává každý den Trinity (Carrie-
Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou 
pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu...

6.1.Čt – 9.1.Ne – vždy v 15.30                                     /96 min./od 130,-/česky/příst./
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
USA. 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. V malém městském  
bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. Komedie 
Velký červený pes Clifford je adaptací populární dětské knížky Normana Birdwella...

6.1.Čt – 9.1.Ne – vždy v 17.30                      /123 min./od 140,-/česky/příst./
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
USA. Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů 
duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz 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...

6.1.Čt – 9.1.Ne – vždy ve 20.00                                                                 /131 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
USA. Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit 
miliony lidí,  jeden muž musí vyhrát  závod s časem a zastavit  je. Ve snímku „Kingsman: První mise“ se  
stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby...

10.1.Po – 12.1.St – vždy v 17.30                                                            /100 min./do 140,-/česky/příst./
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
ČR, SR. Příběh je volným pokračováním úspešného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. 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 u „československého“ moře v Chorvatsku. Trojice 
Haniných kamarádek (Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela Marcinková) a jejich rodiny znovu vnášejí 
do zdánlivě jednoduché přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama...
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10.1.Po – pouze ve 20.00                                                                                   Art kino uvádí:
SÍLA                                                             /92 min./120,-/česky/příst.12+/
ČR. Kamil Fila je otec, filmový publicista, zastánce progresivních hodnot a genderové rovnosti. Ve virtuálním 
prostoru  vystupuje  jako  neúnavný  diskutér  a  bojovník  za  spravedlivější  společnost,  v  soukromí  prožívá 
bolestné rozpory mezi svým přesvědčením a jednáním. Filmová fikce a skutečný život se vzájemně zrcadlí a 
Kamil hledá své lepší já mezi kinosálem, posilovnou a nestálými milostnými vztahy. Jak se stát lepší verzí 
sebe sama ve chvíli, kdy se ztrácíme ve vlastním životě? 

11.1.Út – 12.1.St – vždy ve 20.00               /131 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
USA. Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit 
miliony lidí,  jeden muž musí vyhrát  závod s časem a zastavit  je. Ve snímku „Kingsman: První mise“ se  
stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby...

12.1.St – pouze v 15.00                               Promítáme pro seniory:
ZÁTOPEK                      /130 min./70,-/česky/přístupný/
ČR. 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...

13.1.Čt – 16.1.Ne – vždy v 15.30                       /87 min./od 130,-/česky/příst./
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
Norsko, Litva. Každá legenda má své následovníky. „Tři přání pro Popelku“ je nové zpracování legendární  
pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka „Tři oříšky pro Popelku“. Severská pocta 
české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy 
a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel...

13.1.Čt – 16.1.Ne – vždy v 17.30 /Čt a Ne 2D od 130,-/                        /100 min./od 150,-/česky/příst./
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 3D
USA. 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...

13.1.Čt – 14.1.Pá – vždy ve 20.00              /114 min./ od 130,-/titulky/příst.15+/
VŘÍSKOT
USA. Dvacet pět let poté, co poklidné městečko Woodsboro šokovala série brutálních vražd, si nový vrah 
znovu nasazuje známou bílou masku. Začne pronásledovat skupinu teenagerů, aby vzkřísil  tajemství ze 
smrtící  minulosti  města.  Neve Campbell  ("Sidney Prescott"),  Courteney Cox ("Gale  Weathers")  a  David 
Arquette ("Dewey Riley") se vrací ve svých ikonických rolích, aby odhalili skutečnou tvář vraha...

15.1.So – 16.1.Ne – vždy ve 20.00                                                                  /100 min./do 140,-/česky/příst./
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
ČR, SR. Příběh je volným pokračováním úspešného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. 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 u „československého“ moře v Chorvatsku. Trojice 
Haniných kamarádek (Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela Marcinková) a jejich rodiny znovu vnášejí 
do zdánlivě jednoduché přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama...

17.1.Po – 19.1.St – vždy v 17.30                                               /109 min./od 140,-/česky/příst./
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
ČR. Ukázkově rozkmotřená rodina snažící se znovu a znovu usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní 
náplní  je  obšťastňování  žen,  zjišťuje,  že  existuje  i  otcovská  a  partnerská  odpovědnost.  Spokojenému 
manželskému páru, kterému pouze zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlici z dětského 
domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům je pro něj  
noční můra. Romantická komedie režisérky Marty Ferencové (Všechno nebo nic, Příliš osobní známost).  
Hrají: Richard Krajčo, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer, Anna Polívková, Matěj Hádek, Táňa 
Pauhofová, Hana Vagnerová, Petr Vaněk, Veronika Khek Kubařová..

17.1.Po – pouze ve 20.00                                                 Filmový klub uvádí:
U PETROVOVÝCH ŘÁDÍ CHŘIPKA                         /145 min./70,- a 90,-/titulky/příst.12+/
Rusko,  Francie,  Švýcarsko,  Německo,  2021.  Den  v  životě  komiksového  výtvarníka  a  jeho  rodiny  v 
postsovětském Rusku.  Ve městě zasaženém chřipkovou epidemií  se rodina Petrovova  potýká s  dalším 
dnem v zemi, kde minulost nikdy není minulostí, současnost je nasáklá chlastem, horečnatými sny o násilí a  
něze, kde pod vrstvou obyčejného  se věci ukážou jako zcela neobyčejné  fantazií a realitou. Provokativní 
drama, které soutěžilo o Zlatou palmu v Cannes, je adaptací románu Alexeje Salnikova...



18.1.Út – 19.1.St – vždy ve 20.00                            /148 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
MATRIX RESURRECTIONS
USA. Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San  
Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky.  Potkává každý den Trinity (Carrie-
Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou 
pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu...

20.1.Čt – 23.1.Ne – vždy v 15.30                                                                        /96 min./od 130,-/česky/příst./
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
USA. 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. V malém městském  
bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. Komedie 
Velký červený pes Clifford je adaptací populární dětské knížky Normana Birdwella...

20.1.Čt – 23.1.Ne – vždy v 17.30 a 20.00, 24.1.Po – 26.1.St – vždy v 17.30   /95 min./od 140,-/česky/příst./
SRDCE NA DLANI                     
ČR. Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a  
kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv...Hrají: 
Eliška Baalzerová, Bolek Polívka, Matouš Ruml a další...

24.1.Po – pouze ve 20.00                    Art kino uvádí:
JE SUIS KARL                                                           /126 min./ 120,-/titulky/příst.15+/
Německo, ČR. Osobní drama, které se změní v politický thriller plný manipulace, fanatismu a aktuálních  
společenských otázek. Název filmu odkazuje na heslo Je suis Charlie, jež se stalo symbolem solidarity a  
protestů po teroristickém útoku na francouzský časopis Charlie Hebdo v roce 2015...

25.1.Út – 26.1.St – vždy ve 20.00                            /117 min./ od 130,-/titulky/příst.15+/
SPENCER
USA,VB. Během vánočních svátků s královskou rodinou na panství Sandringham v anglickém Norfolku se 
Diana Spencer (Kristen Stewart), potýkající se s duševními problémy, rozhodne ukončit své deset let trvající  
a dávno vychladlé manželství s princem Charlesem. Ačkoli se množí zvěsti o aférách a rozvodu, na Vánoce 
se musí o všem mlčet a předstírat pokoj v rodině. Diana tu hru zná. Ale letos to bude jinak...

26.1.St – pouze v 15.00                                                                    Promítáme pro seniory:
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY                                    /90 min./70,-/česky/příst.12+/
ČR. Hvězdně obsazená komedie Radka Bajgara (Teorie tygra). Film pro partnerské dvojice se smyslem pro 
humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. V příběhu není 
protagonistou tygr na útěku, ale žena se sebeúctou. Hrají:  Vojta Kotek, Jiří  Bartoška, Lenka Vlasáková, 
Stanislav Majer, Šárka Vaculíková, Ondra Bauer, Josef Polášek, Eva Leinweberová, Vasil Fridrich, Petra  
Nesvačilová, Lucia Šipošová, Lukáš Latinák, Ondřej Nosálek, Jana Kotrbatá, Ivana Uhlířová, Jana Plodková, 
Radek Holub..

27.1.Čt – 30.1.Ne – vždy v 15.30                                  /100 min./od 120,-/česky/příst./
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
Rusko. Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Natož  
pak, když zjistí,  že krále drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná rebelka se 
rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou lesní příšeru, ale protože ona se jen tak vylekat  
nenechá, otočí život Bogeyho vzhůru nohama a začne v lese diktovat svá vlastní pravidla...

27.1.Čt – 30.1.Ne – vždy v 17.30 /Čt a Ne titulky/               /120 min./od 140,-/česky/příst.12+/
MORBIUS
USA. Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa 
značky  Marvel,  jehož  představitelem  je  Oscarem  oceněný  Jared  Leto,  který  se  ve  snímku  mění  v 
charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S 
úmyslem  zachránit  druhé,  kterým  hrozí  stejný  osud,  se  Michael  rozhodne  k  zoufale  riskantnímu  činu. 
Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť  
promění léčitele v lovce...

27.1.Čt – 28.1.Pá – vždy ve 20.00                                         /120 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
ULIČKA PŘÍZRAKŮ
USA.  V kriminálním dramatu  se  představuje  Bradley Cooper  jako mladý  ambiciózní  umělec s  nadáním 
zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett), která je však 
mnohem nebezpečnější než on sám...



29.1.So – 30.1.Ne – vždy ve 20.00                                                                    /95 min./od 140,-/česky/příst./
SRDCE NA DLANI                     
ČR. Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a  
kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv...Hrají: 
Eliška Baalzerová, Bolek Polívka, Matouš Ruml a další...

31.1.Po – 2.2.St – vždy v 17.30                                                                 /120 min./od 140,-/česky/příst.12+/
MORBIUS
USA. Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa 
značky  Marvel,  jehož  představitelem  je  Oscarem  oceněný  Jared  Leto,  který  se  ve  snímku  mění  v 
charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S 
úmyslem  zachránit  druhé,  kterým  hrozí  stejný  osud,  se  Michael  rozhodne  k  zoufale  riskantnímu  činu. 
Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť  
promění léčitele v lovce...

31.1.Po – pouze ve 20.00                                     Filmový klub uvádí:
PŘES HRANICI              /80 min./70,- a 90,-/titulky/příst.12+/
Francie, Německo, Česko, 2021. Filmové vyprávění rozehrává vzpomínání dnes už staré paní Kyony na 
dalekou cestu,  kterou museli  v dětském věku podniknout s bratrem Adrielem. V šesti  kapitolách oživuje 
příběh epizody jejich útěku přes půl světa před pronásledováním z blíže nespecifikované totalitní země ve  
východní  Evropě.   Na  cestě  za  nadějí  překonávají  nejrůznější  nebezpečí  a  dramatické  situace,  ale 
nezastavují  se.  Vidí  lepší  zítřky  a myšlenky na ně je  pohání dál.  Kyona si  uvědomuje,  že na cestě  za  
vytouženou svobodou musí platit velkou cenu – přichází postupně o své nejbližší,  které má ráda...  Přes 
hranici je první celovečerní animovaný film vytvořený animováním olejovými barvami na skle a jeho vznik  
trval bezmála deset let...

1.2.Út – 2.2.St – vždy ve 20.00                                    /94 min./od 140,-/titulky/příst./
ZLATO
Austrálie.  Uprostřed  rozlehlé,  jedinečné  a  nelítostné  australské  pouště  se  odehrává  drsný  thriller  o  
chamtivosti,  která  dokáže  zatemnit  lidskou  mysl.  Jak  daleko  dokáží  lidé  zajít  při  cestě  za  nesmírným 
bohatstvím? V hl.roli Zac Efron..

Změna programu vyhrazena! Vždy aktuálně na www.kinocrystal.cz
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