
Oční op�ka v přízemí Lékařského domu
s 30letou tradicí a zkušenos�

Možnost vyšetření zraku

Po - Pá 8.00-12.00 13.00-17.00

Oční Op�ka Kořínek

Váš partner v CNC obrábění

w w w. v y ro b a d i l u. c z

+420 608 299 961 www.vychova-psa.cz

Výchova a výcvik psů všech plemen
Základní poslušnost
Program převýchovy
Zvládání problémového chování

Individuální lekce i skupinové lekce
Kurzy pro štěňátka i dospělé psy
Výcvik psa s ubytováním
Konzultace, poradenství

Úklid: 724 293 162
Prádelna: 725 774 610

E: stejskalova0604@gmail.com

Dubická 3322,  Česká Lípa

Úklid�á služba & prádelna

www.stejskalova-cl.cz

• pedikúra, manikúra, P-Shine
• parafínové zábaly, kosmetika, depilace
• líčení (slavnostní, denní, večerní)
• barevná typologie, škola make-upu
• kosmetické ošetření za pomoci laseru

 Paní Zdislavy 301, Česká Lípa
603 805 039 studio.iveta@seznam.cz

Antonína Sovy 2344
470 01 Česká Lípa
+420 722 100 660
 info@kemax.cz

E - shop s Barefoot,
Premium Barefoot,

Gumičkovou
a Zdravotní obuví.

www.rockspring.cz
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www.srot-rams.cz

• výkup vozidel k ekologické likvidaci
s okamžitým vystavením protokolu

• prodej použitých dílů, autovrakoviště

Sosnová u České Lípy - Areál Ramš
 725 808 100

srot-rams.cz@seznam.cz
 725 808 100

KDYŽ JDE AUTO
NA ONEN SVĚT

 WWW.ŠROT-RAMŠ.CZ

KDYŽ JDE AUTO
NA ONEN SVĚT

 WWW.ŠROT-RAMŠ.CZ

#zesilnicnaokruh

www.bikes4life.cz

Jindřicha z Lipé 87, Č. Lípa (2.patro)

ndexprace.cz
pracovně-personální agentura

603 542 119
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zemní práce
demolice objektů
rekultivace skládek
zakládání rybníků
výkopy základů RD
doprava sypkých materiálůdoprava sypkých materiálů

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A PRONÁJEM LEŠENÍ Roman Čech

777 698 557
lesenari.cz@seznam.cz
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FIRMA  PETR  ROMAN
ELEKTROMONTÁŽE
STAVEBNÍ ČINNOST
ZÁMEČNICTVÍ

WWW.ROMANELEKTRO.CZ

PŘIJMEME:
elektrikáře, zedníky, brigádníky
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Mimoňská 3223, Česká Lípa (vedle České spořitelny, napro� OD Kaufland)
T: 487 826 619 E: podlahypianka@gmail.com www.pianka.cz

od návrhu, až po montáž

Zakázkové truhlářství
Tovární 3340, Česká Lípa

T: 777 219 922
E: info@truhlarstvi-krulis.cz

KAREL KRULIŠ
zakázkové truhlářství

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 
MALÍØSKÉ - ZEDNICKÉ 

 OBKLADAÈSKÉ
PODLAHÁØSKÉ PRÁCE
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Umělecký řezbář

Týmis

Jantyma

Doplňky do domácnosti

Umělecký řezbář
Jan Týma

    774 845 042
    tyma.jan@seznam.cz

www.koalaklub.cz

Sochy a skulpktury Nábytek Zahradní dekoraceSochy a skulpktury Nábytek Zahradní dekorace

Umělecký řezbář

Týmis

Jantyma

Doplňky do domácnosti

Umělecký řezbář

Týmis

Jantyma

Doplňky do domácnosti

Sochy a skulpktury Nábytek Zahradní dekoraceSochy a skulpktury Nábytek Zahradní dekorace

ZÁMEČNICTVÍ
brány - vrata - pohony

zábradlí, branky, plotové dílce, svářečské práce
725 192 620 zamecnicvi.mimra@seznam.cz

Copyright © 1995 - 2023 www.apromotion.cz

Provozovatel: Antonín Nevole-FILM  N+N video,  IČO: 44549075, za podpory Města Č.Lípa Změna programu vyhrazena! Vždy aktuálně na www.kinocrystal.cz

27.2.Po – 28.2.Út – vždy v 17.00 HFR                       /190 min./od 170,-/česky/příst.12+/

AVATAR: THE WAY OF WATER 
27.2.Po – pouze ve 20.15                                                     Filmový klub uvádí:

SVATÝ PAVOUK                                               /115 min./70,- a 90,-/titulky/přístz.15+/

28.2.Út – pouze ve 20.15, 1.3.St – pouze v 17.30                 /95 min./od 140,-/titulky/příst.15+/

MEDVĚD NA KOKSU
1.3.St – pouze ve 20.00                                                 /157 min./od 140,-titulky/příst.12+/

USA, Německo. Oscarová herečka Cate Blanchett září v roli Lýdie 
Tár, jedné z nejslavnějších světových dirigentek. 

2.3.Čt – 5.3.Ne – vždy v 15.30                               /96 min./od 140,-/česky/příst./
Francie. Desetiletý Sebastian tráví prázdniny 
na horách se svou babičkou a tetou, ale moc 
ho to tam nebaví a radši by byl někde jinde. 
Musí rodině pomáhat s ovcemi, co není pro 

chlapce z města žádná vzrušující zábava. Ale pak mu osud do cesty přihraje Bellu, obrovského bílého psa, 
kterému jeho majitel ubližuje, a pro Sebastiana začíná to největší dobrodružství jeho života. Je připraven 
udělat cokoli, aby bojoval proti nespravedlnosti a zachránil svého nově nalezeného psího přítele...

2.3.Čt – 5.3.Ne – vždy v 17.30                        /85 min./od 140,-/česky/příst.12+/
ČR. Jakub Štáfek (Vyšehrad) v kriminální komedii...Je to již dlouhý měsíc, 
co okresem otřáslo zmizení ženy. Beze stop. Osiřelý manžel ztrácí bez své 
milované chuť do života, den za dnem se s alkoholem slévá v jeden. V ten 

samý čas jako opouští místní nálevnu a podnapilý nasedá do svého vozidla, se na druhé straně satelitního 
městečka Jonášov vstupuje do prázdné ulice mladík oblečen jako obyvatel  vilové čtvrti,  do které právě 
vstoupil. Blíží se ke staršímu, na ulici zaparkovanému, mercedesu, vytahuje planžetu, otevírá auto a odjíždí...

2.3.Čt – 3.3.Pá – vždy ve 20.00                /116 min./od 140,-/titulky/příst.12+/

USA.  Poté,  co  Adonis  Creed  (Michael  B.  Jordan) 
ovládl  svět  boxu,  se  mu  daří  jak  v  kariéře,  tak  v 
rodinném životě. Když se po dlouhém trestu ve vězení 

znovu objeví jeho přítel z dětství a bývalý boxerský zázrak Damian (Jonathan Majors), touží dokázat, že si 
zaslouží svou šanci v ringu. Konfrontace mezi bývalými přáteli je víc než pouhý zápas. Aby Adonis vyrovnal 
skóre, musí dát v sázku svou budoucnost a utkat se s Damianem - bojovníkem, který nemá co ztratit...

4.3.So – 5.3.Ne – vždy ve 20.00                                                                    /93 min./od 150,-/česky/příst./

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
6.3.Po – 7.3.Út – vždy v 17.30                                             /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/

OSTROV
6.3.Po – pouze ve 20.00                             Art kino uvádí:

ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY         /98 min./130,-/česky/příst.12+/

ČR  2022.  Režie  jana  Počtová.  Snímek  představuje  sondu  do  současných  podob  alternativních  modelů 
partnerských  vztahů.  Polyamorie,  otevřené  manželství  či  dlouhodobý  milenecký  poměr  pro  mnohé  z 
protagonistů*ek představují naplňující životní styl, zároveň se však stále musí vyrovnávat s nepochopením 
společnosti nebo konflikty uvnitř vztahů. Režisérka sleduje vývoj vztahů protagonistů*ek napříč několika léty 
a  v  intimních  rozhovorech  ohledává  radosti,  strasti  i  nejistoty,  které  nezvyklé  podoby  lásky  přináší,  a 
odhaluje tak potřebu redefinice toho, co v dnešní době znamená partnerství...

7.3.Út – 8.3.St – vždy ve 20.00  /120 min./od 140,-/česky/příst.12+/

ČR,SR.  Život  a  smrt  Jiřího  Arvéda  Smíchovského  jsou  dodnes  obestřeny  mnoha 
tajemstvími.  Za  války  jako  nacistický  konfident  zachránil  před  koncentračním 
táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčí, Plaček splácí dluh a zařídí, že 

soud za spolupráci s nacisty nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím však 
vzájemné služby nekončí.  Plaček jako vyšetřovatel  státní  bezpečnosti  využívá  Arvéda  ke svým cílům, k 
usvědčování nepohodlných osob. Za jeho služby mu oplácí výhodami prominentního vězně a především 
Arvédovou největší drogou – vzácnými okultistickými knihami ze zkonfiskovaných knihoven...

8.3.St – pouze v 15.00                                    Promítáme pro seniory: 

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM                                /93 min./80,-/česky/příst./

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...

8.3.St – pouze v 17.30                                                                         /116 min./od 140,-/titulky/příst.12+/

CREED III
9.3.Čt – 12.3.Ne – vždy v 15.30                                                     /98 min./od 140,-/česky/příst./

DĚTI NAGANA
9.3.Čt – 12.3.Ne – vždy v 17.30                                             /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/

OSTROV
9.3.Čt – 10.3.Pá – vždy ve 20.00                                             /123 min./od 140,-/titulky/příst.15+/

USA.  Sestry Samantha a Tara  Carpenterové a dvojčata Chad a  Mindy 
přežily řádění tajemného vraha ukrytého pod maskou ducha v městečku 
Woodsboro. Ve snaze zapomenout na tyto tragické události se všichni 
čtyři přestěhují do New Yorku, aby tam začali nový život. Netrvá to ale 

dlouho a objeví se nový a ještě brutálnější vrah v masce Ghostface a jejich životy jsou opět v ohrožení...

11.3.So – 12.3.Ne – vždy ve 20.00                  /84 min./od 140,-/titulky/příst.15+/

VB.  Kryštůfek  Robin  během  svých 
univerzitních studií zanedbává zvířata ve 
Stokorcovém  lese  a  neposkytuje  jim 

žádnou  potravu.  Mezi  hladovějícími  zvířaty  se  Pú  a  Prasátko  rozhodnou  nakrmit  sami  a  jejich  zvířecí 
instinkty se znovu probudí. Kromě medu touží Medvídek i po krvi. To ale představuje smrtelné nebezpečí pro 
přijíždějící turisty. Pú a Prasátko se však chtějí pomstít i Kryštůfkovi Robinovi za to, že je opustil...

13.3. Po – 14.3.Út – vždy v 17.00               HFR                                 /190 min./od 170,-/česky/příst.12+/

AVATAR: THE WAY OF WATER 

13.3.Po – pouze ve 20.00                     Filmový klub uvádí:

ZLODĚJ Z BAGDÁDU     /155 min./70,- a 90,-/titulky/příst./

Tento romanticko-hrdinský příběh z pohádek „Tisíce a jedné noci“ byl zamilovaným projektem hollywoodské 
megastar, producenta Douglase Fairbankse, který mu  upevnil jeho status největší hvězdy dobrodružných 
akčních filmů své doby a jedné z prvních „multihyperhvězd“ tohoto žánru. Fairbanks tu vystupuje v roli 
bezbožného zloděje Ahmeda,  který si  vydobyl  pověst největšího lupiče Bagdádu. Zamiluje se do krásné 
princezny a oba se rozhodnou vzít, zasáhne však její otec, bagdádský kalif, a sňatek zakáže...

14.3.Út – 15.3.St – vždy ve 20.00                                 /85 min./od 140,-/česky/příst./

ČR, SR. Režie: Dušan Rapoš. Výrazná osobnost české hudební scény 
Karel Kryl v roce 1993 společně s režisérem Dušanem Rapošem natočil 
komorní medailonek, odhalující jeho životní postoje a názory. Ty jsou 

prezentovány výhradně jeho vlastní tvorbou. Písně a básně, staršího i novějšího data, tak dají nahlédnout do 
duše umělce, který svou zemi musel nuceně opustit a po dlouhá léta sledovat dění v ní jen zpovzdálí...

15.3.St – pouze v 17.30                                                           /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/

OSTROV
16.3.Čt – 19.3.Ne – vždy v 15.30                                                                 /101 min./od 140,-/česky/příst./

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ  

16.3.Čt – 21.3.Út – vždy v 17.30                       /131 min./od 150,-/česky/příst./

USA. Billy Batson a jeho sourozenci z pěstounské rodiny se stále učí skloubit jejich životy teenagerů s jejich 
životy superhrdinů. Když ale na Zemi prřijdou Atlasovy dcery, trojice pomstychtivých starověkých bohyň,  
Billy a jeho rodina jsou vrhnuti do boje o svoje superschopnosti, životy a osud jejich světa...

16.3.Čt – 17.3.Pá – vždy ve 20.00     /86 min./od 150,-/česky/příst.15+/

Učitel  Majer  (Tomáš  Magnusek)  je 
propuštěn  z  vězení  na  amnestii.  K 
sobě  do  domu  si  ho  bere  jeho 
spolužák  ze  základní  školy  Ivan 
(Zdeněk Godla), jenž žije v romském 

ghettě. Majer nemá nikoho z rodiny. Nikdo mu nezbyl, a tak nabídku Ivana vítá.  Řada jeho žáků má také 
svoje děti. S nimi zažívá řadu komických situací. Netuší ovšem, že ho stále sleduje Dostál (Jiří Krampol), 
nejstarší z mafiánské rodiny, který ví, že Majer byl propuštěn a rozhodne se pomstít svého syna i vnuka...

18.3.So – 19.3.Ne – vždy ve 20.00, 21.3.Út – 22.3.St – vždy ve 20.00  
USA. Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills (Adam Driver) rychle zjistí, 
že se nachází na Zemi... před 65 miliony let. Jelikož Mills a další přeživší, Koa (Ariana 
Greenblatt)  mají na záchranu jediný pokus, musí se při svém epickém boji o přežití 

vydat napříč neznámou krajinou plnou nebezpečných prehistorických tvorů.../93 min./od 150,-/titulky/příst.12+/

20.3.Po – pouze ve 20.00                                        Art kino uvádí:

VELRYBA                                                        /117 min./130,-/titulky/příst./

USA. Lidé jsou úžasní. Tento nakažlivý optimismus je superschopností Charlieho. Vidí v lidech jen dobro a v  
nás  tak  probouzí  empatii.  Téměř  tří  set  kilový  osamělý  učitel,  ztvárněný  miláčkem  publika  Brendanem 
Fraserem, se snaží najít cestu zpět ke své dceři Ellie (Sadie Sink). Pod tíhou vlastních traumat se jen složitě  
vyrovnává s minulostí, uzavřel se ve svém bytě, stresové situace řeší přejídáním, ale na půdorysu svého 
třípokojového bytu je majákem dobra pro sebe i své okolí...

22.3.St – pouze v 15.00                                   Promítáme pro seniory:

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH                                      /118 min./80,-/česky/příst.12+/

ČR.  Komedie  s  hvězdným  obsazením,  která  se  odehrává  během  Štědrého  dne.  Film  režisérky  Ireny 
Pavláskové  představí  celou plejádu  českých herců od Oldřicha Kaisera  a  Jiřího Lábuse,  Karla  Rodena, 
Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku, Jana 
Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda...

22.3.St – pouze v 17.30                                                                               /86 min./od 150,-/česky/příst.15+/

BASTARDI: REPARÁT
23.3.Čt – 24.3.Pá – vždy v 15.30                         /90 min./od 130,-/česky/příst./

ÚŽASNÝ MAURIC
23.3.Čt – 24.3.Pá a 27.3.Po – 28.3.Út – vždy v 17.30, 25.3.So – 26.3.Ne – vždy ve 20.00

                                   /96 min./od 150,-/česky/příst./
ČR.  Pavlovi  (Jakub Prachař)  táhne na čtyřicet, 
ale stále ještě úplně nedospěl. Bydlí s mámou a 
chybí  mu  odvaha  dělat  v  životě  to,  co  by  ho 
skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy 
potká  svou  dětskou  lásku  Terezu  (Tereza 

Ramba) a prožije s ní dobrodružnou noc. Tereza však není připravena opustit  svůj  dosavadní život  pro 
někoho,  kdo  podle  ní  není  opravdový chlap.  Pavel  se  tedy rozhodne se  přesně takovým chlapem stát.  
Přihlásí se na výcvikový tábor v Tatrách vedený Weisnerem (Ondřej Sokol), který vyučuje vše od sekání dříví 
po svádění žen. Podaří se mu překonat sám sebe a stát se chlapem, po kterém Tereza touží?

23.3.Čt – 24.3.Pá – vždy ve 20.00                               /164 min./od 140,-/titulky/příst.15+/

USA.  John Wick (Keanu  Reeves)  odhalí  cestu,  jak 
porazit Nejvyšší radu. Než se mu však podaří získat 
svobodu,  musí  čelit  novému  nepříteli,  který  má 

mocné spojence po celém světě. Bude to o to težší, že nová spojenectví mění staré přátele v nepřátele...

25.3.So – 26.3.Ne – vždy v 15.30                          /85 min./od 130,-/česky/příst./

ZOUBKOVÁ VÍLA
25.3.So – 26.3.Ne – vždy v 17.30                                                               /131 min./od 150,-/česky/příst./

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
27.3.Po – pouze ve 20.00                                                               Filmový klub uvádí:

VŠECHNY MÉ DOPISY SPAL            /120 min./70,- a 90,-/titulky/příst.15+/

Švédsko 2022. Milostný vztah, který vzplane v tomto vášnivém dramatu, má nečekané následky. Podmanivý 
příběh,  založený na skutečných událostech,  propojuje tři  časové linie a ukazuje vlny vášně,  žárlivosti  a 
hněvu, vznikající v mezilidských vztazích a zasahujících celé generace. Ústřední postavou je Karin Stolpe, 
jež na svých bedrech nese celou šířku příběhu, odehrávajícího se ve 30. letech 20. století. Film zobrazuje její 
složitý vztah s manželem Svenem  a vášnivý milostný vztah s Olofem Lagercrantzem...

28.3.Út – pouze ve 20.00                                /102 min./od 140,-/česky/příst.12+/

Dánsko,  ČR,  USA.  Chladnokrevná vražda  investigativního 
novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové 
v  únoru  2018  otřásla  nejen  Slovenskem.  Proč  museli 

zemřít? Dánský koprodukční dokument Kuciak: Vražda novináře rozplétá chapadla (nejen) slovenské mafie z 
cenné zahraniční perspektivy a s potřebným odstupem. Divákům přináší nikdy nezveřejněné záběry, málo 
známé informace a také autentické rozhovory s rodiči Jána a Martiny i s obhájcem hlavního obžalovaného 
podnikatele Mariana Kočnera. Unikátní policejní záběry a materiály vrhají na celý případ nové světlo...

29.3.St – pouze v 17.00                                                            /164 min./od 140,-/titulky/příst.15+/

JOHN WICK: KAPITOLA 4
29.3.St – pouze ve 20.00          /110 min./od 140,-/slovensky/příst.15+/

SR, ČR. Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského 
domu v Praze. Toto třpytivé velkoměsto rakousko-uherské monarchie v sobě 
skrývá nadpozemský život, který ale Anka nikdy neokusí.  Místo toho ji čeká 

služba v domě vysoce postaveného státního úředníka a jeho rodiny, zejména dcery Resi.  Anka a Resi, dvě 
stejně  staré  dívky  z  opačných  pólů  společnosti  v  sobě  najdou  spřízněné  duše.  Stanou  se  nejlepšími  
kamarádkami,  milenkami  a  jsou  si  vzájemně  jediným  světlým  bodem  v  přísně  vytyčených  hranicích 
společensky akceptovatelných norem v období 1. světové války a skomírající rakousko-uherské monarchie...

30.3.Čt – 31.3.Pá – vždy v 15.30                                                                 /101 min./od 140,-/česky/příst./

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ  

30.3.Čt – 2.4.Ne – vždy v 17.30                                                    /134 min./od 150,-/česky/příst./

USA. Potulný zpěvák neboli bard 
Edgin (Chris Pine) se živí tím, že 
se  svou  partou  zlodějíčků 
pomáhá měnit majitele vzácných 
artefaktů (jednomu ho ukradnou 

a druhému prodají). Je to práce, při které prakticky neustále strkáte hlavu do oprátky, a ani Edgin nemůže  
mít věčně kliku. Když se mu podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, a on to  
navíc do těch rukou dobrovolně vloží, spustí dominový efekt, který může otřást celým světem...

30.3.Čt – 31.3.Pá – vždy ve 20.00                                                        /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/

OSTROV
1.4.So – 2.4.Ne – vždy v 15.30                                                                     /90 min./od 130,-/česky/příst./

ŠOUMEN KROKODÝL
1.4.So – 2.4.Ne – vždy ve 20.00                                                                   /96 min./od 150,-/česky/příst./

BUĎ CHLAP!

BŘEZEN 2023

Provozovatel: Antonín Nevole-FILM  N+N video,  IČO: 44549075, za podpory Města Č.Lípa Změna programu vyhrazena! Vždy aktuálně na www.kinocrystal.cz

27.2.Po – 28.2.Út – vždy v 17.00 HFR                       /190 min./od 170,-/česky/příst.12+/

AVATAR: THE WAY OF WATER 
27.2.Po – pouze ve 20.15                                                     Filmový klub uvádí:

SVATÝ PAVOUK                                               /115 min./70,- a 90,-/titulky/přístz.15+/

28.2.Út – pouze ve 20.15, 1.3.St – pouze v 17.30                 /95 min./od 140,-/titulky/příst.15+/

MEDVĚD NA KOKSU
1.3.St – pouze ve 20.00                                                 /157 min./od 140,-titulky/příst.12+/

USA, Německo. Oscarová herečka Cate Blanchett září v roli Lýdie 
Tár, jedné z nejslavnějších světových dirigentek. 

2.3.Čt – 5.3.Ne – vždy v 15.30                               /96 min./od 140,-/česky/příst./
Francie. Desetiletý Sebastian tráví prázdniny 
na horách se svou babičkou a tetou, ale moc 
ho to tam nebaví a radši by byl někde jinde. 
Musí rodině pomáhat s ovcemi, co není pro 

chlapce z města žádná vzrušující zábava. Ale pak mu osud do cesty přihraje Bellu, obrovského bílého psa, 
kterému jeho majitel ubližuje, a pro Sebastiana začíná to největší dobrodružství jeho života. Je připraven 
udělat cokoli, aby bojoval proti nespravedlnosti a zachránil svého nově nalezeného psího přítele...

2.3.Čt – 5.3.Ne – vždy v 17.30                        /85 min./od 140,-/česky/příst.12+/
ČR. Jakub Štáfek (Vyšehrad) v kriminální komedii...Je to již dlouhý měsíc, 
co okresem otřáslo zmizení ženy. Beze stop. Osiřelý manžel ztrácí bez své 
milované chuť do života, den za dnem se s alkoholem slévá v jeden. V ten 

samý čas jako opouští místní nálevnu a podnapilý nasedá do svého vozidla, se na druhé straně satelitního 
městečka Jonášov vstupuje do prázdné ulice mladík oblečen jako obyvatel  vilové čtvrti,  do které právě 
vstoupil. Blíží se ke staršímu, na ulici zaparkovanému, mercedesu, vytahuje planžetu, otevírá auto a odjíždí...

2.3.Čt – 3.3.Pá – vždy ve 20.00                /116 min./od 140,-/titulky/příst.12+/

USA.  Poté,  co  Adonis  Creed  (Michael  B.  Jordan) 
ovládl  svět  boxu,  se  mu  daří  jak  v  kariéře,  tak  v 
rodinném životě. Když se po dlouhém trestu ve vězení 

znovu objeví jeho přítel z dětství a bývalý boxerský zázrak Damian (Jonathan Majors), touží dokázat, že si 
zaslouží svou šanci v ringu. Konfrontace mezi bývalými přáteli je víc než pouhý zápas. Aby Adonis vyrovnal 
skóre, musí dát v sázku svou budoucnost a utkat se s Damianem - bojovníkem, který nemá co ztratit...

4.3.So – 5.3.Ne – vždy ve 20.00                                                                    /93 min./od 150,-/česky/příst./

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
6.3.Po – 7.3.Út – vždy v 17.30                                             /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/

OSTROV
6.3.Po – pouze ve 20.00                             Art kino uvádí:

ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY         /98 min./130,-/česky/příst.12+/

ČR  2022.  Režie  jana  Počtová.  Snímek  představuje  sondu  do  současných  podob  alternativních  modelů 
partnerských  vztahů.  Polyamorie,  otevřené  manželství  či  dlouhodobý  milenecký  poměr  pro  mnohé  z 
protagonistů*ek představují naplňující životní styl, zároveň se však stále musí vyrovnávat s nepochopením 
společnosti nebo konflikty uvnitř vztahů. Režisérka sleduje vývoj vztahů protagonistů*ek napříč několika léty 
a  v  intimních  rozhovorech  ohledává  radosti,  strasti  i  nejistoty,  které  nezvyklé  podoby  lásky  přináší,  a 
odhaluje tak potřebu redefinice toho, co v dnešní době znamená partnerství...

7.3.Út – 8.3.St – vždy ve 20.00  /120 min./od 140,-/česky/příst.12+/

ČR,SR.  Život  a  smrt  Jiřího  Arvéda  Smíchovského  jsou  dodnes  obestřeny  mnoha 
tajemstvími.  Za  války  jako  nacistický  konfident  zachránil  před  koncentračním 
táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčí, Plaček splácí dluh a zařídí, že 

soud za spolupráci s nacisty nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím však 
vzájemné služby nekončí.  Plaček jako vyšetřovatel  státní  bezpečnosti  využívá  Arvéda  ke svým cílům, k 
usvědčování nepohodlných osob. Za jeho služby mu oplácí výhodami prominentního vězně a především 
Arvédovou největší drogou – vzácnými okultistickými knihami ze zkonfiskovaných knihoven...

8.3.St – pouze v 15.00                                    Promítáme pro seniory: 

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM                                /93 min./80,-/česky/příst./

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...

8.3.St – pouze v 17.30                                                                         /116 min./od 140,-/titulky/příst.12+/

CREED III
9.3.Čt – 12.3.Ne – vždy v 15.30                                                     /98 min./od 140,-/česky/příst./

DĚTI NAGANA
9.3.Čt – 12.3.Ne – vždy v 17.30                                             /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/

OSTROV
9.3.Čt – 10.3.Pá – vždy ve 20.00                                             /123 min./od 140,-/titulky/příst.15+/

USA.  Sestry Samantha a Tara  Carpenterové a dvojčata Chad a  Mindy 
přežily řádění tajemného vraha ukrytého pod maskou ducha v městečku 
Woodsboro. Ve snaze zapomenout na tyto tragické události se všichni 
čtyři přestěhují do New Yorku, aby tam začali nový život. Netrvá to ale 

dlouho a objeví se nový a ještě brutálnější vrah v masce Ghostface a jejich životy jsou opět v ohrožení...

11.3.So – 12.3.Ne – vždy ve 20.00                  /84 min./od 140,-/titulky/příst.15+/

VB.  Kryštůfek  Robin  během  svých 
univerzitních studií zanedbává zvířata ve 
Stokorcovém  lese  a  neposkytuje  jim 

žádnou  potravu.  Mezi  hladovějícími  zvířaty  se  Pú  a  Prasátko  rozhodnou  nakrmit  sami  a  jejich  zvířecí 
instinkty se znovu probudí. Kromě medu touží Medvídek i po krvi. To ale představuje smrtelné nebezpečí pro 
přijíždějící turisty. Pú a Prasátko se však chtějí pomstít i Kryštůfkovi Robinovi za to, že je opustil...

13.3. Po – 14.3.Út – vždy v 17.00               HFR                                 /190 min./od 170,-/česky/příst.12+/

AVATAR: THE WAY OF WATER 

13.3.Po – pouze ve 20.00                     Filmový klub uvádí:

ZLODĚJ Z BAGDÁDU     /155 min./70,- a 90,-/titulky/příst./

Tento romanticko-hrdinský příběh z pohádek „Tisíce a jedné noci“ byl zamilovaným projektem hollywoodské 
megastar, producenta Douglase Fairbankse, který mu  upevnil jeho status největší hvězdy dobrodružných 
akčních filmů své doby a jedné z prvních „multihyperhvězd“ tohoto žánru. Fairbanks tu vystupuje v roli 
bezbožného zloděje Ahmeda,  který si  vydobyl  pověst největšího lupiče Bagdádu. Zamiluje se do krásné 
princezny a oba se rozhodnou vzít, zasáhne však její otec, bagdádský kalif, a sňatek zakáže...

14.3.Út – 15.3.St – vždy ve 20.00                                 /85 min./od 140,-/česky/příst./

ČR, SR. Režie: Dušan Rapoš. Výrazná osobnost české hudební scény 
Karel Kryl v roce 1993 společně s režisérem Dušanem Rapošem natočil 
komorní medailonek, odhalující jeho životní postoje a názory. Ty jsou 

prezentovány výhradně jeho vlastní tvorbou. Písně a básně, staršího i novějšího data, tak dají nahlédnout do 
duše umělce, který svou zemi musel nuceně opustit a po dlouhá léta sledovat dění v ní jen zpovzdálí...

15.3.St – pouze v 17.30                                                           /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/

OSTROV
16.3.Čt – 19.3.Ne – vždy v 15.30                                                                 /101 min./od 140,-/česky/příst./

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ  

16.3.Čt – 21.3.Út – vždy v 17.30                       /131 min./od 150,-/česky/příst./

USA. Billy Batson a jeho sourozenci z pěstounské rodiny se stále učí skloubit jejich životy teenagerů s jejich 
životy superhrdinů. Když ale na Zemi prřijdou Atlasovy dcery, trojice pomstychtivých starověkých bohyň,  
Billy a jeho rodina jsou vrhnuti do boje o svoje superschopnosti, životy a osud jejich světa...

16.3.Čt – 17.3.Pá – vždy ve 20.00     /86 min./od 150,-/česky/příst.15+/

Učitel  Majer  (Tomáš  Magnusek)  je 
propuštěn  z  vězení  na  amnestii.  K 
sobě  do  domu  si  ho  bere  jeho 
spolužák  ze  základní  školy  Ivan 
(Zdeněk Godla), jenž žije v romském 

ghettě. Majer nemá nikoho z rodiny. Nikdo mu nezbyl, a tak nabídku Ivana vítá.  Řada jeho žáků má také 
svoje děti. S nimi zažívá řadu komických situací. Netuší ovšem, že ho stále sleduje Dostál (Jiří Krampol), 
nejstarší z mafiánské rodiny, který ví, že Majer byl propuštěn a rozhodne se pomstít svého syna i vnuka...

18.3.So – 19.3.Ne – vždy ve 20.00, 21.3.Út – 22.3.St – vždy ve 20.00  
USA. Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills (Adam Driver) rychle zjistí, 
že se nachází na Zemi... před 65 miliony let. Jelikož Mills a další přeživší, Koa (Ariana 
Greenblatt)  mají na záchranu jediný pokus, musí se při svém epickém boji o přežití 

vydat napříč neznámou krajinou plnou nebezpečných prehistorických tvorů.../93 min./od 150,-/titulky/příst.12+/

20.3.Po – pouze ve 20.00                                        Art kino uvádí:

VELRYBA                                                        /117 min./130,-/titulky/příst./

USA. Lidé jsou úžasní. Tento nakažlivý optimismus je superschopností Charlieho. Vidí v lidech jen dobro a v  
nás  tak  probouzí  empatii.  Téměř  tří  set  kilový  osamělý  učitel,  ztvárněný  miláčkem  publika  Brendanem 
Fraserem, se snaží najít cestu zpět ke své dceři Ellie (Sadie Sink). Pod tíhou vlastních traumat se jen složitě  
vyrovnává s minulostí, uzavřel se ve svém bytě, stresové situace řeší přejídáním, ale na půdorysu svého 
třípokojového bytu je majákem dobra pro sebe i své okolí...

22.3.St – pouze v 15.00                                   Promítáme pro seniory:

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH                                      /118 min./80,-/česky/příst.12+/

ČR.  Komedie  s  hvězdným  obsazením,  která  se  odehrává  během  Štědrého  dne.  Film  režisérky  Ireny 
Pavláskové  představí  celou plejádu  českých herců od Oldřicha Kaisera  a  Jiřího Lábuse,  Karla  Rodena, 
Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku, Jana 
Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda...

22.3.St – pouze v 17.30                                                                               /86 min./od 150,-/česky/příst.15+/

BASTARDI: REPARÁT
23.3.Čt – 24.3.Pá – vždy v 15.30                         /90 min./od 130,-/česky/příst./

ÚŽASNÝ MAURIC
23.3.Čt – 24.3.Pá a 27.3.Po – 28.3.Út – vždy v 17.30, 25.3.So – 26.3.Ne – vždy ve 20.00

                                   /96 min./od 150,-/česky/příst./
ČR.  Pavlovi  (Jakub Prachař)  táhne na čtyřicet, 
ale stále ještě úplně nedospěl. Bydlí s mámou a 
chybí  mu  odvaha  dělat  v  životě  to,  co  by  ho 
skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy 
potká  svou  dětskou  lásku  Terezu  (Tereza 

Ramba) a prožije s ní dobrodružnou noc. Tereza však není připravena opustit  svůj  dosavadní život  pro 
někoho,  kdo  podle  ní  není  opravdový chlap.  Pavel  se  tedy rozhodne se  přesně takovým chlapem stát.  
Přihlásí se na výcvikový tábor v Tatrách vedený Weisnerem (Ondřej Sokol), který vyučuje vše od sekání dříví 
po svádění žen. Podaří se mu překonat sám sebe a stát se chlapem, po kterém Tereza touží?

23.3.Čt – 24.3.Pá – vždy ve 20.00                               /164 min./od 140,-/titulky/příst.15+/

USA.  John Wick (Keanu  Reeves)  odhalí  cestu,  jak 
porazit Nejvyšší radu. Než se mu však podaří získat 
svobodu,  musí  čelit  novému  nepříteli,  který  má 

mocné spojence po celém světě. Bude to o to težší, že nová spojenectví mění staré přátele v nepřátele...

25.3.So – 26.3.Ne – vždy v 15.30                          /85 min./od 130,-/česky/příst./

ZOUBKOVÁ VÍLA
25.3.So – 26.3.Ne – vždy v 17.30                                                               /131 min./od 150,-/česky/příst./

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
27.3.Po – pouze ve 20.00                                                               Filmový klub uvádí:

VŠECHNY MÉ DOPISY SPAL            /120 min./70,- a 90,-/titulky/příst.15+/

Švédsko 2022. Milostný vztah, který vzplane v tomto vášnivém dramatu, má nečekané následky. Podmanivý 
příběh,  založený na skutečných událostech,  propojuje tři  časové linie a ukazuje vlny vášně,  žárlivosti  a 
hněvu, vznikající v mezilidských vztazích a zasahujících celé generace. Ústřední postavou je Karin Stolpe, 
jež na svých bedrech nese celou šířku příběhu, odehrávajícího se ve 30. letech 20. století. Film zobrazuje její 
složitý vztah s manželem Svenem  a vášnivý milostný vztah s Olofem Lagercrantzem...

28.3.Út – pouze ve 20.00                                /102 min./od 140,-/česky/příst.12+/

Dánsko,  ČR,  USA.  Chladnokrevná vražda  investigativního 
novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové 
v  únoru  2018  otřásla  nejen  Slovenskem.  Proč  museli 

zemřít? Dánský koprodukční dokument Kuciak: Vražda novináře rozplétá chapadla (nejen) slovenské mafie z 
cenné zahraniční perspektivy a s potřebným odstupem. Divákům přináší nikdy nezveřejněné záběry, málo 
známé informace a také autentické rozhovory s rodiči Jána a Martiny i s obhájcem hlavního obžalovaného 
podnikatele Mariana Kočnera. Unikátní policejní záběry a materiály vrhají na celý případ nové světlo...

29.3.St – pouze v 17.00                                                            /164 min./od 140,-/titulky/příst.15+/

JOHN WICK: KAPITOLA 4
29.3.St – pouze ve 20.00          /110 min./od 140,-/slovensky/příst.15+/

SR, ČR. Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského 
domu v Praze. Toto třpytivé velkoměsto rakousko-uherské monarchie v sobě 
skrývá nadpozemský život, který ale Anka nikdy neokusí.  Místo toho ji čeká 

služba v domě vysoce postaveného státního úředníka a jeho rodiny, zejména dcery Resi.  Anka a Resi, dvě 
stejně  staré  dívky  z  opačných  pólů  společnosti  v  sobě  najdou  spřízněné  duše.  Stanou  se  nejlepšími  
kamarádkami,  milenkami  a  jsou  si  vzájemně  jediným  světlým  bodem  v  přísně  vytyčených  hranicích 
společensky akceptovatelných norem v období 1. světové války a skomírající rakousko-uherské monarchie...

30.3.Čt – 31.3.Pá – vždy v 15.30                                                                 /101 min./od 140,-/česky/příst./

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ  

30.3.Čt – 2.4.Ne – vždy v 17.30                                                    /134 min./od 150,-/česky/příst./

USA. Potulný zpěvák neboli bard 
Edgin (Chris Pine) se živí tím, že 
se  svou  partou  zlodějíčků 
pomáhá měnit majitele vzácných 
artefaktů (jednomu ho ukradnou 

a druhému prodají). Je to práce, při které prakticky neustále strkáte hlavu do oprátky, a ani Edgin nemůže  
mít věčně kliku. Když se mu podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, a on to  
navíc do těch rukou dobrovolně vloží, spustí dominový efekt, který může otřást celým světem...

30.3.Čt – 31.3.Pá – vždy ve 20.00                                                        /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/

OSTROV
1.4.So – 2.4.Ne – vždy v 15.30                                                                     /90 min./od 130,-/česky/příst./

ŠOUMEN KROKODÝL
1.4.So – 2.4.Ne – vždy ve 20.00                                                                   /96 min./od 150,-/česky/příst./

BUĎ CHLAP!

BŘEZEN 2023


