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FOTOGRAF
Neděle 1. 2. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 133 min., vstupné  110 Kč, do 15 let nevhodný
Příběh  kontroverzního  a  zvláštního  člověka  –  umělce  a  hlavního  hrdiny,  obdařeného
výjimečným  talentem,  živelností  a  vášní.  Všechny  tyto  vlastnosti  mu  přinesly  slávu  i
odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. Středem jeho života vždy byly
ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu nebo ty, jež ho obklopovaly
v  soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně, intelektuální obdivovatelky.
Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další sdílející s rozkoší jeho
bouřlivý život. Ale i takové, které s proslulým umělcem toužily spojit svou budoucnost,
posedlé touhou zkrotit  jeho svobodomyslnost,  sdílet  s  ním jeho majetek, talent  i  geny.
Exempláře všech těchto ženských typů jsou pikantním kořením mimořádného filmu, který
je příjemně hořkou komedií s erotickými prvky.
Hrají:  Karel  Roden,  Marie  Málková,  Vilma  Cibulková,  Václav  Neužil  ml.,  Marika
Procházková, Zuzana Vejvodová, Patrik Děrgel, Jenovéfa Boková, Jitka Sedláčková, David
Šír, Slávek Bílský
Režie:  Irena Pavlásková

E.A.POE: PODIVNÝ EXPERIMENT
Středa  4. 2. | 19:00 hod.
USA, thriller, 112 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward přichází na praxi do psychiatrického ústavu
pro choromyslné. Zde ho přivítá šéf lékařského týmu, jeho asistent i záhadná kráska Eliza.
Edward je zasvěcován do zdejších léčebných metod a je v šoku. Děsivá a hrůzu nahánějící
„léčba", jíž byli na konci 19. století duševně nemocní běžně vystavováni, je přítomna i zde:
věznění,  spoutávání,  proudy  ledové  vody  a  elektřiny.  To  vše  je  pevně  vryto  do
historických zdí ústavu a Edward objevuje poměrně znepokojivou pravdu. Psychiatrický
ústav ovládli pacienti, zatímco skutečný ředitel je se svým týmem uvězněn ve sklepení. A
tady napínavý příběh plný zvratů a překvapení teprve začíná...
Hrají: Kate  Beckinsale,  Ben  Kingsley,  Jim Sturgess,  Michael  Caine,   Brendan Gleeson,
Sophie  Kennedy  Clark,  David  Thewlis,  Jason  Flemyng,  Sinéad Cusack,  Velizar  Binev,
Christopher Fulford, Guillaume Delaunay
Režie: Brad Anderson



KÓD ENIGMY
Čtvrtek 5. 2. | 19:00 hod.
Velká Británie/USA, thriller, 114 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
V  zimě  roku  1952  britská  policie  dostala  hlášení  o  vloupání  do  domu  profesora
matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga. Namísto pachatele tohoto zločinu však v
poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal ho
zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde o válečného hrdinu,
který se spolu s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího
stroje  Enigma.  The  Imitation  Game  vypráví  příběh  matematického  génia,  který  díky
svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských
životů.
Hrají:  Benedict  Cumberbatch,  Keira  Knightley,  Matthew Goode,  Mark Strong,  Charles
Dance, Allen Leech, Tuppence Middleton,  Rory Kinnear, Matthew Beard, Tom Goodman-
Hill, Lee Asquith-Coe, Alex Lawther, Victoria Wicks
Režie:  Morten Tyldum

SLÍDIL
Pátek  6.2. | 19:00 hod.
USA, krimi, 117 min., vstupné  100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Příběh  vypráví  o  mladíkovi,  který  se  snaží  prosadit  jako  novinář.  Nedaří  se  mu najít
uplatnění v již zavedených agenturách a tak se vrhne na vlastní pěst do pátrání po stopách
zločinu. Pro atraktivní novinářský materiál se neštítí udělat cokoliv.
Hrají: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed, Bill Paxton, Ann Cusack, Michael Hyatt,
Kevin  Rahm,  Eric  Lange,  Kathleen  York,  Anne  McDaniels,  Jamie  McShane,  Michael
Papajohn, Marco Rodríguez, Leah Fredkin
Režie:  Dan Gilroy

SEDMÝ SYN, 3D
Sobota 7.2. | 16:00 hod.
USA, fantastický, 103 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Rytíř John Gregory byl posledním žijícím členem řádu válečníků, kteří po staletí chránili
svět  před silami  temna.  Byl  to  on,  kdo jim mohl  zasadit  smrtelnou ránu,  když ulovil
Královnu čarodějnic. Stačilo ji zabít. On se do ní místo toho zamiloval a místo smrti pro ni
zvolil vězení, z něhož nebylo úniku. Pouze zdánlivě. Mocná čarodějka hnaná nenávistí se
dokázala dostat na svobodu a teď shromažďuje armádu svých věrných, aby se pomstila za
své pokoření,  a to nejen Gregorymu, ale všem, kteří  stojí  na jeho straně.  Aby Gregory
nebyl na svůj boj sám, musí najít mýty opředeného Sedmého syna, muže s mimořádnými
schopnostmi.  Měl  by  jím  být  mladý  farmář,  který  jako  legendární  válečník  rozhodně
nevypadá. Společně se vydávají na pouť po podivuhodných krajích, během níž čelí čím
dál těžším nepřátelům, které proti nim Královna čarodějnic posílá ve snaze získat čas. Čas
k tomu, aby její rostoucí moc byla neporazitelná. 



Hrají: Ben Barnes, Jeff Bridges, Sam Claflin, Julianne Moore, Alicia Vikander, Ben Barnes,
Kit Harington, Olivia Williams, Djimon Hounsou, Antje Traue, Gerard Plunkett, Timothy
Webber, Isabelle Landry, Thai-Hoa Le, Jason Scott Lee
Režie:  Sergej Bodrov

TŘI SRDCE
Sobota 7. 2.  |19:00 hod.
Francie, drama, 106 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Za osudovým setkáním Marca se Sylvií stojí jednoduchá věc – zmeškaný vlak. Prozářená
noc francouzského provinčního městečka pak vybízí k příjemné procházce a nezávazné
konverzaci  dvou  dosud  cizích  lidí.  Ideálním  místem  na  další  setkání  je  pak  Paříž.
Zamilovaného Marca však zradí jeho vlastní srdce a vinou nenadálého infarktu schůzku
nestihne. Bez kontaktu a iniciálů těžko najde ženu svých snů. Ve svém pátrání po osudové
ženě Marc potkává jinou: Sophii. Netuší, že Sophie je Sylviinou sestrou, a tak se znovu
setkávají. Jejich jedinečná harmonie stále přetrvává ... ale je již příliš pozdě.
Hrají:  Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve,
Cédric Vieira, Thomas Doret, Patrick Mille, André Marcon, Francis Leplay, Xavier Briere
Režie:  Benoît Jacquot

BABOVŘESKY 3
Neděle 8. 2. | 16:00  hod. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 103 min., vstupné  120 Kč, mládeži přístupný
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě,
která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru
Glorii. Ta se po vzoru faráře Petra rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách.
Zápletka  se  točí  okolo  pomsty  starosty  Stehlíka  a  místních  chasníků  Horáčkové...  do
vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho manželka, která Stehlíkovi
zajistí  dotaci,  díky níž starosta může poslat  všech sedm místních drben k moři...  Akce
„likvidace bab" začíná. A nad tím vším bdí nový farář, který přijel do vesnice nahradit
páter Petra....
Hrají: Lukáš  Langmajer,  Lucie  Vondráčková,  Jan  Dolanský,  Veronika  Žilková,  Pavel
Kikinčuk,  Jana  Synková,  Jana Altmannová,  Tereza  Bebarová,  Tomáš Trapl,  Lucie  Bílá,
Bronislav Kotiš, Jindřiška Kikinčuková, Jiří Pecha, Radek Zima
Režie:  Zdeněk Troška
 
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
Středa 11. 2.  |19:00 hod. 
USA, akční komedie, 97 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník s uměním a podvodník,  procestuje půlku
zeměkoule  a bude čelit  mnoha protivníkům, například partě naštvaných Rusů,  britské
MI5 i  mezinárodním teroristům.  A také se zapojuje do pátrání po ukradeném obraze,
který by měl být  vodítkem k utajenému sejfu až k prasknutí  naplněnému nacistickým



zlatem.
Hrají: Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Olivia Munn, Aubrey Plaza, Paul
Bettany, Jeff Goldblum, Oliver Platt, Michael Byrne, Jamie Bernadette, Michael Culkin
Režie:  David Koepp

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Čtvrtek 12. 2. | 00:01 hod. -  půlnoční premiéra
Čtvrtek 12. 2. | 19:00 hod. - pátek 13. 2. | 19:00 hod.
Neděle 15. 2. | 19:00 hod.  - čtvrtek 19. 2. | 19:00 hod.
USA, erotické drama, 124 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Adaptace bestselleru popisující  erotický vztah mladé studentky se zámožným mužem,
který má zvláštní erotické choutky.
Hrají: Jamie  Dornan,  Dakota  Johnson,  Jennifer  Ehle,  Rita  Ora,  Aaron  Taylor-Johnson,
Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Max Martini, Luke Grimes, Rachel Skarsten, Callum
Keith  Rennie,  Victor  Rasuk,  Dylan  Neal,  Anthony  Konechny,  Anne  Marie  DeLuise,
Andrew Airlie, Tom Butler, Anna Louise Sargeant
Režie: Sam Taylor-Johnson

P.I.ČAJKOVSKIJ  / JOLANTA
B.BARTÓK / MODROVOUSŮV HRAD
Sobota 14. 2. | 18:15 hod.
Přímý  přenos  z  Metropolitní  opery  v  New  Yorku.  Ruské  a  maďarské  nastudování
(dvojprogram)  s  anglickými  a  českými  titulky,  vstupné  300  Kč,  předpokládaná  délka
přenosu 3 hodiny a 39 minut.
Umělecký ředitel varšavské Polské národní opery Mariusz Treliński bude v Metropolitní
opeře  debutovat  dvojprogramem  složeným  ze  dvou  méně  známých  jednoaktovek:
Čajkovského  romantické  pohádky  Jolanta,  která  vypráví  o  psychologickém  probuzení
slepé  princezny,  a  Bartókova  drásavého  Modrovousova  hradu,  v  němž  musí
novomanželka  Juditha  odemknout  sedm  zamčených  dveří,  aby  poznala  nejtemnější
tajemství  svého  manžela.  Obě  díla,  která  vznikla  v  koprodukci  s  Teatr  Wielki  Polské
národní opery, bude řídit Valerij Gergiev. V titulní roli Jolanty vystoupí Anna Netrebko
spolu s Piotrem Beczalou a Alexejem Markovem v rolích Vaudémonta a Roberta, kteří oba
usilují o její lásku. Nadja Michael ztvární Juditu v Modrovousově hradu a jejím tajemně
děsivým novomanželem bude Michail Petrenko.
Účinkují:  Anna  Netrebko  (Jolanta),  Piotr  Beczala  (hrabě  Tristan  Vaudémont),  Alexej
Markov (Robert), Elchin Azizov (Ibn-Hakia), Alexej Tanovitski (král René); Nadja Michael
(Judita), Mikhail Petrenko (Modrovous) 
Dirigent: Valery Gergiev
Režie: Mariusz Treliński

ZVONILKA A TVOR NETVOR
Sobota 21. 2. | 15:00 hod. | 2D  | vstupné 120 Kč
Neděle 22. 2. | 15:00 hod. |  3D | vstupné 155 Kč



USA, animovaný, 76 min., pro děti, český dabing
Zvonilka  a  tvor  Netvor  je  dalším ze  strhujících dobrodružství  Zvonilky  a  jejích  vílích
kamarádek. Spřátelí se se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako
tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí, co si mají o záhadném zvířeti
myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se rozhodnou magického tvora ulovit dřív,
než  přivolá  na  jejich  společný  domov  zkázu.  Fauna  musí  poslechnout  své  srdce  a
zariskovat, aby s pomocí svých vílích kamarádek záhadného tvora Netvora zachránila.

JUPITER VYCHÁZÍ, 3D
Sobota 21. 2.  |19:00 hod.
USA, sci-fi, 128 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones, znamení napovídala, že je předurčena k
velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality
uklízečky  toalet  a  nekonečného  sledu  neúspěchů.  Až  když  na  Zemi  dorazí  Caine,
geneticky  upravený  bývalý  armádní  lovec,  jehož  úkolem  je  Jupiter  sledovat,  začne  si
uvědomovat naplnění  svého osudu -  její  genetická výbava ji  předurčuje jako dědičnou
následnici  královny  vesmíru.  Toto  neobvyklé  následnictví  by  však  mohlo  ovlivnit
rovnováhu ve vesmíru.
Hrají: Channing Tatum, Mila Kunis, Eddie Redmayne, Sean Bean, Douglas Booth, Neil
Fingleton,  Tuppence  Middleton,  Doo-na  Bae,  Katherine  Cunningham,  Charlotte
Beaumont, Andy Ahrens
Režie: Andy Wachowski, Lana Wachowski

ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI
Neděle 22. 2. | 19:00 hod
USA, komedie, 98 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Pokračování  úspěšného britského hororu Žena v černém nás zavede do období  druhé
světové  války,  kdy  skupina  školáků,  evakuovaných  z  Londýna,  přijíždí  v  doprovodu
mladé  učitelky  do  téměř  opuštěné  vísky.  Jejich  cílem  je  zchátralá  rezidence,  která  se
nachází na ostrově, spojeném s pevninou úzkým náspem  a schůdným pouze za odlivu.
Jak se po pozemcích rozléhají dětské hlasy, z temnoty se vrací pomstychtivý přízrak ženy
v černém.
Hrají: Jeremy Irvine, Helen McCrory, Oaklee Pendergast, Adrian Rawlins, Ned Dennehy,
Phoebe Fox
Režie: Tom Harper
 
MOTANI – KEŇA A GORILY
Úterý 24. 2.  |18:00 hod.
Rozlehlé travnaté pláně, divočina, africká zvířata, hliněné černošské chatrče a černé tváře -
tak si každý z nás představuje Afriku. Ale jaká je skutečná Keňa? To se dozvíme z dalšího
zajímavého  vyprávění  a  úchvatných  záběrů  cestovatelů   manželů  Kateřiny  a  Miloše
MOTANI.  Tentokrát  nás  provedou napříč  Keňou –  nejen divočinou,  kde bude  možné



spatřit  nádhernou  africkou  přírodu  s  jejími  obyvateli,  ale  navštívíme  také  Nairobi,
Mombasu i masajskou vesnici. 
Fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI, vstupné 100 Kč

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Středa  25. 2. | 19:00 hod.
USA, akční, 129 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Film vypráví příběh zdvořilého, konzervativního britského superšpióna, který do vysoce
konkurenčního vzdělávacího programu své agentury rekrutuje zatím nevycvičeného, ale
nadějného  kluka  z  ulice.  Ve  stejný  moment  začne  svět  ohrožovat  zvrácený  americký
podnikatel. 
Hrají:  Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael Caine, Mark
Hamill,  Jack  Davenport,  Sofia  Boutella,  Corey  Johnson,  Lee  Nicholas  Harris,  Christian
Brassington, Bjørn Floberg 
Režie: Matthew Vaughn

I.ročník  festivalu  dokumentárních  filmů  s environmentální  tématikou  Ozvěny
Ekofilmu, který začíná v pátek v 17.30 hod v sále kina Modrý kříž a pokračuje v sobotu
dalšími 2 filmy se závěrečnou besedou.
Vstupné na všechny projekce ZDARMA.

FARMÁŘ A JEHO PRINC
Pátek  27.2. | 17:30 hod.
Režie: Bertram Verhaag, 2013, Německo, 52 min
Hlavním hrdinou,  jak už název napovídá,  je  britský  princ Charles,  který je  nadšeným
propagátorem a zároveň praktikem ekologického zemědělství. Na své farmě v Cornwallu
chová  stará  plemena  domácích  zvířat  a  pěstuje  řadu  plodin  a  to  všechno  v režimu
ekologického zemědělství. 

ZELENÁ POUŠŤ
Pátek 27.2. | 19:00 hod.
Režie: Michal Gálik, 2012, Slovensko, 60 min
V  tomto  dokumentu  se  dozvíme  o  praktikách  výroby  palmového  oleje  v Indonésii.
Plantáže palmy olejné vznikají na místech původních deštných pralesů, která byla za tímto
účelem vykácena a vypálena. Obyvatelé pralesa, mezi nimiž jsou třeba orangutani nebo
tygři, tak přicházejí o své přirozené prostředí. Jak tohle všechno však souvisí s námi? Více
se  dozvíte  v  debatě,  která  bude  následovat  po  projekci.  Pozvání  přijal  Tomáš  Ouhel,
koordinátor  ochranářských  projektů  ZOO  Liberec  a  jeden  ze  zakladatelů  Indonesian
Species Conservation Program, který má s problematikou bohaté zkušenosti. 

DÁL NIC
Sobota 28.2. | 17:30 hod.



Režie: Ivo Bystřičan, 2014, Česká republika, 75 min
Film o tom, jak si Češi staví dálnici do Německa. Jeden na zahradě nosí sluchátka proti
hluku a modlí se, ať už dálnice auta odvede, druhý se ji snaží dostavět a odejít konečně do
důchodu,  třetí  chrání  živočichy  i  rostliny  a  žaluje  dálnici  u  soudu.  Sedm  let  stavby,
šestnáct  kilometrů  dálnice  a  zablokovaná  společnost.  Námět  Hitler,  hudba  Wagner,
účinkuje český národ.

DIVOČINY
Sobota 28.2. | 19:00 hod.
Režie: Jan Svatoš, 2013, Česká republika, 52 min
Tento  vizuálně  velmi  působivý  film  se  věnuje  tématu  divočiny  z historického,
společenského  i  kulturního  hlediska.  Konkrétně  se  pak  zabývá  návratem  některých
„symbolů divočiny“ – zvířat, která byla v minulosti pronásledována a následně vyhubena.
Jedná se o rysi,  vlky,  medvědy a zejména zubry,  jejichž návrat  do české přírody film
sleduje.
Po filmu následuje beseda s Daliborem Dostálem ze sdružení Česká krajina, které se mimo
jiné zabývá návratem některých vyhubených zvířat do české krajiny.
                                            

                                                      Změna programu vyhrazena.


