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Program kina na únor 2023 

 
 
30.1. Po – 1.2.St – vždy v 17.00                                                                /190 min./od 170,-/česky/příst.12+/ 
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D 
USA. Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí 
diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 
Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu... 
 
30.1. Po – pouze ve 20.15                              Filmový klub uvádí: 
VÍLY Z INISHERINU                                                   /109 min./70,- a 90,-/titulky/přístz.15+/ 
Irsko, Velká Británie, USA 2022. Na malém irském ostrově se odehrává černá tragikomedie o dvou 
celoživotních přátelích, kteří se ocitnou v nejednoduché situaci, když jeden z nich nečekaně  přátelství 
ukončí. Snímek režiséra Martina McDonagha posbíral nominací celkem osm, včetně dvou pro své hlavní 
herecké představitele Colina Farrella a Brendana Gleesona. 
 
31.1.Út – 1.2.St – vždy ve 20.15         /98 min./od 130,-/titulky/příst.15+/ 
VE ZNAMENÍ BÝKA 
USA. Nemilosrdný portrét člověka, který o vše přišel, přestože se na první pohled topí v luxusu a nic mu 
neschází. Rapper Cole se vrací z úspěšného turné. Vyčerpaný nejen pracovně, ale i osobně z nedávného 
rozvodu. Okolí, v čele s osobní asistentkou Ilanou, neúnavně pokračuje v práci na jeho kariéře, ale Cole 
oproti nim zaostává. Alkohol, drogy, prostitutky, excesy, agresivita, na nic jiného nezbývá čas, pozornost ani 
energie. Někde na okraji jeho zorného pole se krčí malá dcerka, ale Cole k ní při nejlepší vůli nedokáže najít 
cestu… 
 
2.2.Čt – 3.2.Pá – vždy v 15.30                                                   /90 min./od 130,-/česky/příst./ 
ÚŽASNÝ MAURIC 
VB, Německo. Mauric je kocour ulice. Všemi mastmi mazaný, pořádně prohnaný a jako každá správná 
kočka myslí především na sebe. Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že začíná mít lidské myšlenky a 
dokonce že opravdicky mluví. A není sám! Krysy z místního klanu jsou na tom stejně, začaly mluvit, být 
inteligentní a zajímat se o vzdělání. Prý sežraly něco ze skládky u magické univerzity... 
 
2.2.Čt – 3.2.Pá – vždy v 17.30, 4.2.So – 5.2.Ne – vždy ve 20.15             /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/ 
OSTROV 
ČR. Dovolená za trest.. Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou aktéři 
dobrodružné romantické komedie Ostrov, v níž dva lidé, kteří už spolu nechtějí být, zjistí, že hádky a spory 
jsou k ničemu. V divočině obzvlášť... 
 
2.2.Čt – 3.2.Pá – vždy ve 20.00                                                     /102 min./od 140,-/titulky/příst.15+/ 
NĚKDO KLEPE NA DVEŘE 
USA. Zachránit rodinu nebo lidstvo. Volba je na tobě. Byli byste ochotní učinit neuskutečnitelné, kdyby to byl 
jediný způsob jak zachránit svět? Režisér M. Night Shyamalan, tvůrce skvělých thrillerů s šokujícími 
koncovkami, natočil intenzivní film o jednom nepředstavitelném dilem... 
 
4.2.So – 5.2.Ne – vždy v 15.00                           /88 min./od 140,-/česky/příst./ 
MUMIE 
Španělsko. V animovaném dobrodružném filmu Mumie od španělského režiséra Juana Jesúse Garcíi 
Galochy z produkce Warner Bros. Pictures se vypravíme do Egypta, kde se v útrobách země, nachází 3000 
let staré město mumií. Z císařského pověření se princezna Nefer musí provdat za Thuta, ale ani jednomu se 
do toho nechce: Nefer touží po svobodě a Thut je alergický na závazky. Přání bohů je však nevyhnutelné... 
 
4.2.So – 5.2.Ne – vždy v 17.00                                          /190 min./od 170,-/titulky/příst.12+/ 
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D 
USA. Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí 
diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 
Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu... 
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6.2.Po – 7.2.Út – vždy v 17.30                                                                           /93 min./od 150,-/česky/příst./ 
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM 
ČR. Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor Orozovič, Jaroslav 
Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková...Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se 
na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn Petr má na 
tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým 
přítelem Karlem, který má narozeniny ve stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho 
skrývaným tajemstvím. Líba se však své oslavy nehodlá jen tak lehce vzdát... 
 
6.2.Po – pouze ve 20.00                                                                                     Art kino uvádí: 
PLASTIC SYMPHONY               /87 min./130,-/slovensky/příst./ 
SR. Příběh dvou zcela odlišných bratrů, kteří vedou život pouličních hudebníků. Spojuje je kontrabas a 
nelehký osud, kde jsou si jeden druhému oporou. Každý z nich ale touží po jiném štěstí. Film Plastic 
Symphony natočil oceňovaný režisér Juraj Lehotský, svou světovou premiéru měl v hlavní soutěžní sekci 
mezinárodního filmového festivalu kategorie „A“ v Tallinu... 
 
7.2.Út – pouze ve 20.15, 8.2.St – pouze v 17.30                                  /126 min./od 140,-/titulky/příst./
  
MUŽ JMÉNEM OTTO 
USA, Švédsko. Film, jehož předlohou je celosvětový knižní bestseller „Muž jménem Ove“, vypráví příběh 
mrzouta Otta Andresona (Tom Hanks), který po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je připraven 
všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá rodina, která se nastěhuje do sousedního domu. Otto se 
tak seznámí s Marisol, která ho vyzve vidět věci jinak, a vznikne tak neočekávané přátelství, které mu změní 
život. Dojemný a vtipný příběh o lásce, ztrátě a životě ukazuje, že rodinu lze najít na nejneočekávanějších 
místech... 
 
8.2.St – pouze v 15.00                                                           Promítáme pro seniory: 
BUKO                                   /112 min./80,-/česky/příst./ 
ČR. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se svému strachu dokážou 
postavit. Jarmila se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života 
už jen trpělivě “přečká”, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Navzdory dobře 
míněným radám svých dospělých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život na chalupě v romantické 
divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její muž. Ten jí navíc v závěti odkázal 
vysloužilého cirkusového koně Buka, což na první pohled vypadá jako drsný vtip, protože Jarmila se koní 
bojí. S pomocí sousedů se rozhodne vzniklé situaci postavit čelem a brzy zjišťuje, že i když to tak zpočátku 
nevypadalo, právě s tímhle koněm by se jí do života mohlo vrátit štěstí... 
 
8.2.St – pouze ve 20.00                                                                             /102 min./od 140,-/titulky/příst.15+/ 
NĚKDO KLEPE NA DVEŘE 
USA. Zachránit rodinu nebo lidstvo. Volba je na tobě. Byli byste ochotní učinit neuskutečnitelné, kdyby to byl 
jediný způsob jak zachránit svět? Režisér M. Night Shyamalan, tvůrce skvělých thrillerů s šokujícími 
koncovkami, natočil intenzivní film o jednom nepředstavitelném dilem... 
 
9.2.Čt – 12.2.Ne – vždy v 15.00             /111 min./od 140,-/česky/příst./ 
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU 
Francie. Píše se rok 50 př. n. l. Proradný princ Deng Tsin Ruin právě nechal uvěznit čínskou císařovnu. Jeho 
jedinou touhou je ovládnutí říše. Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o pomoc udatné válečníky, 
Asterixe a Obelixe, kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obdařeni nadlidskou silou. Naši dva 
nerozluční hrdinové se s princeznou vydávají na dobrodružnou výpravu za záchranou císařovny i celé říše... 
 
9.2.Čt – 11.2.So – vždy v 17.00                                    /190 min./od 160,-/česky/příst./ 
TITANIC: 25 VÝROČÍ 3D HFR 
USA. V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední 
plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod hladinu. Tím 
začalo drama největší námořní katastrofy v dějinách lidstva. V ledových vodách Atlantiku skončilo mnoho 
životů a osudů. Mezi nimi byla i jedna láska, která vlastně ani pořádně nezačala. Americký velkofilm v režii 
Jamese Camerona, oceněný jedenácti Oscary®, katapultoval mezi nejzářivější hvězdy Hollywoodu oba 
představitele hlavních rolí – Kate Winsletovou a Leonarda DiCapria... 
 
9.2.Čt – 10.2.Pá – vždy ve 20.15       /107 min./od 140,-/titulky/příst.15+/ 
BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC 
USA. "Magic" Mike Lane (Channing Tatum) se po delší pauze opět míří na scénu poté, co zkrachoval jeho 
podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu a začal vystupovat jako barman na Floridě. Mike se 
vydává do Londýna, kde ho, jak doufá, čeká poslední štace s bohatou ženou (Salma Hayek Pinault), která 
má pro něj neodolatelnou nabídku..., ale také vlastní tajný plán... 
 
 



 
11.2.So – 12.2.Ne – vždy ve 20.15                  /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/ 
OSTROV 
ČR. Dovolená za trest.. Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou aktéři 
dobrodružné romantické komedie Ostrov, v níž dva lidé, kteří už spolu nechtějí být, zjistí, že hádky a spory 
jsou k ničemu. V divočině obzvlášť... 
 
12.2.Ne – pouze v 17.00                                                       /190 min./od 170,-/česky/příst.12+/ 
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D 
USA. Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí 
diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 
Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu... 
 
13.2.Po – 14.2.Út – vždy v 17.30                                                                     /126 min./od 140,-/titulky/příst./
  
MUŽ JMÉNEM OTTO 
USA, Švédsko. Film, jehož předlohou je celosvětový knižní bestseller „Muž jménem Ove“, vypráví příběh 
mrzouta Otta Andresona (Tom Hanks), který po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je připraven 
všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá rodina, která se nastěhuje do sousedního domu. Otto se 
tak seznámí s Marisol, která ho vyzve vidět věci jinak, a vznikne tak neočekávané přátelství, které mu změní 
život. Dojemný a vtipný příběh o lásce, ztrátě a životě ukazuje, že rodinu lze najít na nejneočekávanějších 
místech... 
 
13.2.Po – pouze ve 20.00                                                                                        Filmový klub uvádí: 
CÉLINA A JULIE SI VYJELY NA LODI                                                 /193 min./70,- a 90,-/titulky/přístz.15+/ 
Režie: Francois Rivette. Célina je kouzelnice a mýtomaniak. Julie je knihovnice, ztracená ve vzpomínkách 
na dětství. Potkají se náhodou, spřátelí se, navzájem se svěřují a na útěku před skutečností se přestěhují do 
zvláštního, starého, poklidného domu, kde si představují nový neuvěřitelný život, plný dobrodružství. Každá 
z nich se začne ztrácet ve své vlastní hře a oddává se fantaziím, vyvěrajícím ze snů, vzpomínek a tužeb. 
Realita se začíná vytrácet; jejich láska k životu, představivosti a dobrodružství vyústí v novou vzrušující 
plavbu. Pravděpodobně nejslavnější film Jacquese Rivetta, bývá označován jako jeden z 
nejsvobodomyslnějších filmů všech dob.  
 
14.2.Út – pouze ve 20.00, 15.2.St – pouze ve 20.15                            /107 min./od 140,-/titulky/příst.15+/ 
BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC 
USA. "Magic" Mike Lane (Channing Tatum) se po delší pauze opět míří na scénu poté, co zkrachoval jeho 
podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu a začal vystupovat jako barman na Floridě. Mike se 
vydává do Londýna, kde ho, jak doufá, čeká poslední štace s bohatou ženou (Salma Hayek Pinault), která 
má pro něj neodolatelnou nabídku..., ale také vlastní tajný plán... 
 
15.2.St – pouze v 17.00                                     /190 min./od 160,-/titulky/příst./ 
TITANIC: 25 VÝROČÍ 3D HFR 
USA. V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední 
plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod hladinu. Tím 
začalo drama největší námořní katastrofy v dějinách lidstva. V ledových vodách Atlantiku skončilo mnoho 
životů a osudů. Mezi nimi byla i jedna láska, která vlastně ani pořádně nezačala. Americký velkofilm  v režii 
Jamese Camerona, oceněný jedenácti Oscary®, katapultoval mezi nejzářivější hvězdy Hollywoodu oba 
představitele hlavních rolí – Kate Winsletovou a Leonarda DiCapria... 
 
16.2.Čt – 17.2.Pá – vždy v 15.30                                                                       /88 min./od 140,-/česky/příst./ 
MUMIE 
Španělsko. V animovaném dobrodružném filmu Mumie od španělského režiséra Juana Jesúse Garcíi 
Galochy z produkce Warner Bros. Pictures se vypravíme do Egypta, kde se v útrobách země, nachází 3000 
let staré město mumií. Z císařského pověření se princezna Nefer musí provdat za Thuta, ale ani jednomu se 
do toho nechce: Nefer touží po svobodě a Thut je alergický na závazky. Přání bohů je však nevyhnutelné... 
 
16.2.Čt – 19.2.Ne – vždy v 17.30 /Čt – 2D tit.,Ne – 2D dab./                          /130 min./od 160,-/česky/příst./ 
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA 3D 
USA. Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne prozkoumávají Quantum 
Realm, kde interagují s podivnými tvory a vydávají se na dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co 
považovali za možné... 
 
16.2.Čt – 17.2.Pá – vždy ve 20.00                                                              /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/ 
OSTROV 
ČR. Dovolená za trest.. Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou aktéři 



dobrodružné romantické komedie Ostrov, v níž dva lidé, kteří už spolu nechtějí být, zjistí, že hádky a spory 
jsou k ničemu. V divočině obzvlášť... 
18.2.So – 19.2.Ne – vždy v 15.30                                                                     /111 min./od 140,-/česky/příst./ 
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU 
Francie. Píše se rok 50 př. n. l. Proradný princ Deng Tsin Ruin právě nechal uvěznit čínskou císařovnu. Jeho 
jedinou touhou je ovládnutí říše. Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o pomoc udatné válečníky, 
Asterixe a Obelixe, kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obdařeni nadlidskou silou. Naši dva 
nerozluční hrdinové se s princeznou vydávají na dobrodružnou výpravu za záchranou císařovny i celé říše... 
 
18.2.So – 19.2.Ne – vždy ve 20.00                              /107 min./od 140,-/titulky/příst.15+/ 
BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC 
USA. "Magic" Mike Lane (Channing Tatum) se po delší pauze opět míří na scénu poté, co zkrachoval jeho 
podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu a začal vystupovat jako barman na Floridě. Mike se 
vydává do Londýna, kde ho, jak doufá, čeká poslední štace s bohatou ženou (Salma Hayek Pinault), která 
má pro něj neodolatelnou nabídku..., ale také vlastní tajný plán... 
 
20.2.Po – 21.2.Út – vždy v 17.30                                                                     /130 min./od 150,-/česky/příst./ 
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA 
USA. Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne prozkoumávají Quantum 
Realm, kde interagují s podivnými tvory a vydávají se na dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co 
považovali za možné... 
 
20.2.Po – pouze ve 20.00                                    Art kino uvádí: 
VŠECHNO DOBŘE DOPADNE        /79 min./120,-/česky/příst./ 
ČR. Včelí královna neboli matka, trubci a dělnice. Pracovitost, pospolitost a nezištnost ve jménu funkčního 
společenství, v němž nezbývá prostor pro egocentrismus. Poetická esej líčí fascinující svět včelích úlů, 
jejichž uspořádání dává za příklad lidské societě. Díky pozorování hmyzu a rozhovorům se včelaři i odkazům 
z knihy Radomila Hradila „Včely a jejich svět“ se dozvídáme, že včela, jakožto objektivně nejdůležitější 
stvoření na Zemi, se stala ohroženým druhem přičiněním lidstva, jehož chamtivost a sobeckost může dospět 
k jeho záhubě. Je však zřejmé, že pro Zemi vše dobře dopadne, ať už s lidstvem, či bez něj… 
 
21.2.Út – 22.2.St – vždy ve 20.00                                         /190 min./od 160,-/česky/příst.12+/ 
AVATAR: THE WAY OF WATER  
USA. Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí 
diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 
Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu... 
 
22.2.St – pouze v 15.00                                                                                 Promítáme pro seniory: 
GRAND PRIX                                                               /107 min./80,-/česky/příst.12+/               
ČR. Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou bratrancích 
milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade. Roman (Kryštof Hádek) vede pofidérní 
autobazar na okraji města, má tři děti, živelnou manželku (Anna Kameníková) a pije. Emil (Robin Ferro), 
fanatický milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru, za kterou stojí jeho největší chlouba: maketa 
Formule 1. Když Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu nic 
jiného než požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neumí totiž řídit. Ani jeden z nich ještě netuší, že 
se na ně nabalí místní magnet na problémy, vrchní dodavatel kradených aut a Romanův kamarád z vězení 
Štětka (Štěpán Kozub)... 
 
22.2.St – pouze v 17.30                                                                                   /130 min./od 160,-/česky/příst./ 
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA 3D 
USA. Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne prozkoumávají Quantum 
Realm, kde interagují s podivnými tvory a vydávají se na dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co 
považovali za možné... 
 
23.2.Čt – 24.2.Pá – vždy v 15.30                                      /85 min./od 130,-/česky/příst./ 
ZOUBKOVÁ VÍLA 
Nemecko, Lucembursko. Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc 
nedaří. Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly, jediné, co umí 
jsou…fialky! Její maturitní zkouška se blíží a jen víly, které jí složí, dostanou drahokam, se kterým se mohou 
pohybovat tam a zpět z lidského světa... 
 
23.2.Čt – 26.2.Ne – vždy v 17.30               /98 min./od 140,-/česky/příst./ 
DĚTI NAGANA 
ČR. Rodinný film inspirovaný památným vítězstvím českých hokejistů na olympiádě v Naganu. Hynek 
Čermák v něm vede partu kluků do důležitého hokejového zápasu s tenisákem na plácku proti rivalům z 
vedlejší vesnice. Hrát se bude o vítězství, o respekt a taky o první pusu a o srdce nejlepší holky ze třídy. Děti 



Nagana vstoupí do kin symbolicky 22. února 2023, tedy na den přesně 25 let od slavného a zlatého 
naganského finále... 
23.2.Čt – 24.2.Pá – vždy ve 20.00                                                               /95 min./od 140,-/titulky/příst.15+/ 
MEDVĚD NA KOKSU 
USA. Pašeráci drog, policisté, turisti, záškoláci, starostlivá matka jednoho z nich a hlavně medvěd k 
prasknutí nacpaný kokainem jsou hrdiny lehce šílené černé komedie Medvěd na koksu, která se inspirovala 
skutečnými událostmi. Což je skutečně šokující... 
 
25.2.So – 26.2.Ne – vždy v 15.30                                      /90 min./od 130,-/česky/příst./ 
ÚŽASNÝ MAURIC 
VB, Německo. Mauric je kocour ulice. Všemi mastmi mazaný, pořádně prohnaný a jako každá správná 
kočka myslí především na sebe. Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že začíná mít lidské myšlenky a 
dokonce že opravdicky mluví. A není sám! Krysy z místního klanu jsou na tom stejně, začaly mluvit, být 
inteligentní a zajímat se o vzdělání. Prý sežraly něco ze skládky u magické univerzity... 
 
25.2.So – 26.2.Ne – vždy ve 20.00       /108 min./od 140,-/titulky/příst.12+/ 
LÁSKA PODLE PLÁNU 
USA. Lily James, Emma Thompson a domluvená svatba Láska jako romantický výbuch citů nebo 
pragmatická otázka rozumu? Lily James, Emma Thompson a Shazad Latif ukáží v romantické komedii 
„Láska podle plánu“ oba přístupy. Zatímco Zoe se při hledání lásky ocitá v pasti seznamovacích aplikací, její 
kamarád z dětství se vydá cestou předem domluvené svatby... 
 
27.2.Po – 28.2.Út – vždy v 17.00                                          /190 min./od 170,-/česky/příst.12+/ 
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D 
USA. Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí 
diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 
Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu... 
 
27.2.Po – pouze ve 20.15                                                                            Filmový klub uvádí: 
SVATÝ PAVOUK                                                                                   /115 min./70,- a 90,-/titulky/přístz.15+/ 
Dánsko, Německo, Švédsko, Francie, 2022. Režie: Ali Abbasi. V noci řádí v Mašhadu sériový vrah, který 
láká oběti do své sítě. Zabíjí ženy, prostitutky. Zatímco policie zločiny ignoruje, Rahim, novinářka z 
Teheránu, bloudí temnými čtvrtěmi svatého města a hledá pravdu. Svatý pavouk je natočen podle skutečné 
události, přičemž název filmu odkazuje na přezdívku sériového vraha. V roce 2001 Saeed Hanaei zabil ve 
městě Mašhad šestnáct prostitutek, protože je považoval za „nečisté“. Jeho soudní proces vyvolal v Íránu 
velký rozruch, a to nejen kvůli hrůznosti toho, co se stalo, ale také proto, že některá média a konzervativní 
skupiny z něj udělaly hrdinu. 
 
28.2.Út – pouze ve 20.15, 1.3.St – pouze v 17.30                  /95 min./od 140,-/titulky/příst.15+/ 
MEDVĚD NA KOKSU 
USA. Pašeráci drog, policisté, turisti, záškoláci, starostlivá matka jednoho z nich a hlavně medvěd k 
prasknutí nacpaný kokainem jsou hrdiny lehce šílené černé komedie Medvěd na koksu, která se inspirovala 
skutečnými událostmi. Což je skutečně šokující... 
 
1.3.St – pouze ve 20.00                                /157 min./od 140,-titulky/příst.12+/ 
TÁR 
USA, Německo. Oscarová herečka Cate Blanchett září v roli Lýdie Tár, jedné z nejslavnějších světových 
dirigentek. Tár je impozantní studie člověka, který zjišťuje, že řídit obrovský orch/estr může být paradoxně 
mnohem snazší než řídit vlastní život... 
 

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

http://www.kinocrystal.cz/

