
                                                           LISTOPAD 2015

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
Neděle  1. 11. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 90 min., vstupné100 Kč, pro děti, český dabing
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad
ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými
dveřmi krypty ale Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk
Dennis vůbec někdy stane upírem. 
Hrají:   Adam Sandler,  Selena Gomez,  Steve Buscemi,  Mel  Brooks,  Andy Samberg,  Keegan-
Michael Key, Kevin James, Fran Drescher, David Spade
Režie:  Genndy Tartakovsky

FAKJŮ PANE UČITELI 2
Neděle  1. 11.  | 19:00 hod.
Německo, komedie, 115 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Další pokračování úspěšné komedie o tom, jak je náročné být úspěšným lupičem a ještě k tomu
učitelem  na  střední  škole.  Díky  kontaktům  z  minulosti  přijde  ke  slušné  hromádce  kradených
diamantů,  které rafinovaně  ukryje do plyšového medvídka.  Jenže jeho trochu potrhlá kolegyně
plyšáka bezelstně věnuje dětské charitě  v Thajsku. Souhrou náhod ředitelka školy zoufale shání
učitele, který by jel se studenty na školní výlet do zahraničí. A tak  se celá třída vydává do chudé
rybářské vesnice v Thajsku. A jak skončí učitel, který je pořád jednou nohou v podsvětí a druhou ve
sborovně?
Hrají:  Elyas  M'Barek,  Karoline  Herfurth,  Jana  Pallaske,  Katja  Riemann,  Jonas  Holdenrieder,
Alwara Höfels, Jella Haase, Max von der Groeben, Anna Lena Klenke, Uschi Glas, Runa Greiner,
Gizem Emre, Maximilian Waldmann, Volker Bruch, Zsa Zsa Inci Bürkle, Christoph Schechinger,
Aram Arami, Farid B
Režie: Bora Dagtekin 

KUTNÁ HORA V PRAZE  -  Klub rodák ů a přátel Kutné Hory
Úterý 3.11 | 19:00 hod. 
U příležitosti  20. výročí  zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO pořádá Klub rodáků  a přátel
Kutné Hory slavnostní projekci filmových dokumentů.
Vstup zdarma.

SPECTRE
Čtvrtek 5. 11. | 00:01 hod. Půlnoční premiéra
Čtvrtek 5. 11. | 19:00 hod.



Pátek    6. 11. | 19:00 hod.
Velká Británie/USA, akční, 150 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24 bondovce s názvem SPECTRE. James
Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu nechvalně známé zločinecké
organizace. Postupně musí rozplétat složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o
SPECTRE.
Hrají:   Daniel Craig, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux,
Dave Bautista,  Christoph Waltz,  Monica Bellucci,  Andrew Scott,  Jesper  Christensen,  Stephanie
Sigman
Režie:  Sam Mendes

SNOOPY A CHARLIE BROWN: PEANUTS VE FILMU
Sobota   7. 11. | 16:00 hod.
Sobota 14. 11. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 88 min., vstupné 115 Kč, pro děti, český dabing
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na světě? A především jediného pejska,
který dokáže ze svého páníčka,  Charlieho  Browna,  udělat  největšího hrdinu.  A samozřejmě  tu
nesmějí chybět další hrdinové - Charlieho největší kamarád Ládík a jeho poněkud protivná sestra
Lucka,  nebojácná Péťa Mentolová,  Charlieho  mladší  sestra  Soňa,  spokojený Špindíra,  hudební
génius Amadeus a další. A všichni to pořádně roztočí. 
Režie:  Steve Martino

MUŽ NA LAN Ě, 3D
Sobota 7. 11. | 19:00 hod.
USA, drama, 123 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Po povrchu  Měsíce  se  prošlo  dvanáct  lidí,  ale  v  dech  beroucí  výšce  mezi  věžemi  Světového
obchodního centra přešel jen jediný člověk a nikdy ho už žádný nebude následovat. Philippe Petit se
pod vedením svého skutečného učitele a pozoruhodné skupiny pomocníků z celého světa rozhodl
překonat obrovské komplikace, a přes neshody, zrady a bezpočet situací, ve kterých šlo doslova o
život,  společnými  silami  vymyslet  a  realizovat  šílený  plán.  Snímek  je  výjimečnou  ukázkou
skutečného filmového umění, ve které diváci budou moci na vlastní kůži zažít Petitovy pocity při
chůzi vysoko v oblacích.
Hrají:  Joseph  Gordon-Levitt,  Charlotte  Le  Bon,  James  Badge  Dale,  Ben  Kingsley,  Benedict
Samuel, Ben Schwartz, Steve Valentine, Sergio Di Zio, Jason Blicker, Nathaly Thibault, Melantha
Blackthorne, Clément Sibony, César Domboy, Larry Day, Jason Deline
Režie:  Robert Zemeckis

ZTRACENI V MNICHOV Ě

Neděle  8. 11. | 19:00 hod.
Středa 11. 11. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 105 min., vstupné  120 Kč, mládeži přístupný
Sir  „P",  devadesátiletý papoušek šedý,  který kdysi  patřil  Edouardu Daladierovi,  se na pozvání
ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob
Mnichovské dohody. Sir „P" po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje některé důležité věty a
prohlášení.  Papouška  za  dramatických  okolností  unese  český  novinář  Pavel  a  na  základě
papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál.



Hrají:   Martin Myšička, Marek Taclík, Jana Plodková, Jitka Schneiderová, Václav Kopta, Vladimír
Škultéty, Václav Neužil ml., Tomáš Bambušek
Režie:  Petr Zelenka

STEVE JOBS 
Čtvrtek 12. 11. | 19:00 hod. 
USA, životopisný, 122 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Jeho vášeň a vynalézavost byly hnací silou v digitálním věku. Nicméně jeho radikální a revoluční
technologie měly za následek vysokou oběť. V konečném důsledku to ovlivnilo jeho rodinný život a
možná i  jeho zdraví.  V tomto odhalujícím filmu ukážeme zákulisí  života Stevena Paula Jobse,
včetně založení firmy Apple a jeho prvopočáteční testy a triumfy tohoto moderního génia.
Hrají:   Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Katherine Waterston, Jeff Daniels, Michael
Stuhlbarg, Sarah Snook, Perla Haney-Jardine, Ripley Sobo, Bryan Casserly, Noreen Lee
Režie:  Danny Boyle

DOKONALÝ ŠÉF 
Pátek 13. 11. | 19:00 hod.
USA, komedie, 100 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Šéfkuchař Adam Jones měl všechno, co si jen mohl přát, bohužel svojí vinou o to také přišel. Se
dvěma hvězdičkami od Michelina měl bývalý postrach pařížských restaurací pocit, že mu patří svět.
Vždy dělal věci po svém a jediné co ho zajímalo, byla dokonalá exploze chutí na talíři. Nyní se o to
musí pokusit znovu – otevřít si vlastní restauraci a získat nepolapitelnou třetí michelinskou hvězdu.
Na to ale bude potřebovat získat na svoji stranu ten nejlepší tým. Dokonalý šéf je výjimečně vtipný
a emotivní příběh o lásce k vaření a jídlu, o lásce mezi dvěma lidmi a o síle druhé šance.
Hrají:   Bradley Cooper,  Uma Thurman,  Emma Thompson,  Daniel  Brühl,  Sienna  Miller,  Lily
James,  Alicia  Vikander,  Omar  Sy,  Jamie  Dornan,  Matthew  Rhys,  Sarah  Greene,  Riccardo
Scamarcio, Chelsea Li, Armando Gutierrez, Christopher Heskey
Režie:  John Wells

MARŤAN, 3D
Sobota 14. 11.  |19:00 hod.
USA, akční sci-fi, 134 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Astronaut Mark Watney během mise na Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho posádky
planetu  opustil  v  domnění,  že  je  mrtvý.  Ale  Watney  přežil  a  ocitne  se  tak  omylem  sám  na
nepřátelské planetě. Má k dispozici jen malé zásoby a tak musí využít veškerý důvtip, invenci a
technické znalosti, aby nejen přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat signál na Zemi, že je naživu.
V okamžiku, kdy se mu to podaří, začne miliony kilometrů daleko od něj NASA a mezinárodní tým
vědců  neúnavně  pracovat,  aby dostali  tohoto „Marťana"  domů.  Zatímco členové jeho posádky
souběžně prokazují svou odvahu na téměř nemožné záchranné misi.
Hrají:  Matt Damon, Kate Mara, Jessica Chastain, Kristen Wiig,  Sebastian Stan, Michael Peña,
Sean Bean, Mackenzie Davis, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover, Jeff Daniels, Aksel Hennie, Naomi
Scott, Jonathan Aris, Lili Bordán, Brian Caspe, Gruffudd Glyn, Sam Spruell
Režie: Ridley Scott

OTCOVÉ A DCERY
Neděle 15. 11. | 19:00 hod



USA/Itálie, drama, 116 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Jack Davis se musí po tragické smrti své manželky sám postarat o jejich pětiletou dcerku Katie.
Jack je slavný spisovatel, který trpí depresemi a duševní poruchou. Po smrti ženy svádí boj nejen
sám se sebou, ale i s výchovou Katie. O 25 let později. V dospělosti Katie žije se svým přítelem
Cameronem na Manhattanu. Jejich vztah se potýká s problémy. Amanda bojuje s vnitřními démony,
kteří ji pronásledují od jejího problematického dětství. Film Otcové a dcery zachycuje vztah dítěte a
rodiče, kteří se v průběhu let odcizili. Přes staré křivdy a rány, které během života utržili, se snaží
znovu k sobě najít cestu...
Hrají:  Aaron Paul, Amanda Seyfried, Russell Crowe, Diane Kruger, Quvenzhané Wallis, Octavia
Spencer, Haley Bennett, Kylie Rogers, Bruce Greenwood, Jane Fonda, Michelle Veintimilla, Ryan
Eggold, Janet McTeer, Mark Falvo, Jason McCune
Režie: Gabriele Muccino

CELEBRITY S.R.O. 
Středa  18. 11. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 103 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Děj filmu nás zavede do blíže nejmenovaného studia se všemi typickými postavičkami tohoto světa
rychloobrátkové zábavy. Mladí začínající herci se tu potkávají s neskutečně prudivými hereckými
legendami, režisér přicházející se svými nápady naráží na lokty ostré producentky, která sleduje
vlastní zájmy, technici tu a tam něco pokazí a vše by běželo ve svých obvyklých zajetých kolejích,
kdyby režisér Tomáš, hlavní postava filmu, nepřišel s odvážným nápadem. Aby zvedl sledovanost
seriálu, vloží do děje postavu, která je inspirována reálnou postavou lobbisty - mafiána. Tím sice
probudí  diváky z  letargie  a sledovanost  jen kvete,  to  ovšem neujde pozornosti  ani  samotného
mafiána, který se v seriálu pozná a začne se po svém způsobu ozývat. Tomáš se pomalu, ale jistě,
začíná ocitat ve velkých problémech.
Hrají: Jiří Mádl, Monika Horváthová, Filip Kaňkovský, Vilma Cibulková, Robert Jašków, Antonín
Procházka, Zuzana Bydžovská, Ladislav Mrkvička, Andrea Kerestešová, Martin Stránský, Marián
Geišberg,  Leoš  Noha,  Robert  Nebřenský,  Roman  Říčař,  Pavel  Bezděk,  Zdena  Hadrbolcová,
Jaroslava Obermaierová, Miroslav Hrabě, Michael Foret, Matouš Ruml, Tomáš Vorel st., Miroslav
Táborský, Miro Mráz
Režie:  Miloslav Šmídmajer

HUNGER GAMES:SÍLA VZDORU 2
Čtvrtek 19. 11. | 19:00 hod.| 2D | vstupné 120 Kč
Pátek    20. 11. | 19:00 hod. | 3D | vstupné 150 Kč
USA, sci-fi, 125 min., do 12 let nevhodný, s titulky
V poslední  kapitole  nepůjde  jen  o  přežití,  ale  bude  se  bojovat  o  budoucnost  obyvatel  celého
Panemu. Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem Snowem se blíží.  Reprodrozd Katniss
spolu se skupinou nejbližších přátel, včetně Gala, Finnicka a Peety, povede rebely v jejich boji za
svobodou. Jednotka z 13. kraje se vydává na misi, jejímž cílem je zničit prezidenta a skoncovat s
jeho tyranií. Na Katniss však tentokrát čeká mnohem nebezpečnější nepřítel, než ten s jakým se
dosud setkala v aréně Hladových her.
Hrají:  Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks,
Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Toby
Jones, Sam Claflin, Jena Malone, Natalie Dormer, Gwendoline Christie, Elden Henson, Willow
Shields,  Robert  Knepper,  Evan Ross,  Mahershala  Ali, Wes Chatham,  Joe Chrest,  Phillip  Troy



Linger, Monique Ganderton, Stef Dawson, Patina Miller, Mark Jeffrey Miller, Michelle Forbes,
Misty Ormiston, Kim Ormiston
Režie:  Francis Lawrence

ALBAN BERG/ LULU
Sobota 21.11. | 18:15 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku.
Německé  nastudování  s  anglickými  a  českými  titulky,  vstupné  300  Kč,  předpokládaná  délka
přenosu 4 hodiny a 46 minut.
Slavný výtvarník a režisér William Kentridge (Nos) uchopí svou specificky divadelní řečí Bergovu
operu  o  známé femme fatale,  která  ničí  jeden  život  za  druhým,  včetně  toho  svého.  Bergovu
skvostnou  hudbu  bude  řídit  jeden  z  nejzkušenějších  dirigentů  dnešní  doby,  hudební  ředitel
Metropolitní opery James Levine. Sopranistka Marlis Petersen v náročné titulní roli  slaví velké
úspěchy po celém světě.  Lulu je divoká operní  jízda o lásce, vášni a smrti.  Špičkové obsazení
doplní Susan Graham, Daniel Brenna a Johan Reuter.
Účinkují:  Marlis  Petersen,  Susan  Graham,  Daniel  Brenna,  Paul Groves,  Johan  Reuter,  Franz
Grundheber
Dirigent:  James Levine
Režie: Luc de Wit

DOCTOR PROCTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Neděle 22. 11. | 16:00 hod.
Sobota 28. 11. | 16:00 hod.  
Norsko, komedie, 87 min., vstupné 90 Kč, rodinný, český dabing
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina s ohnivými vlasy
jménem Bulík. Ten se právě přistěhoval do čtvrti v Oslo, kde žije Proktor a Líza. Jakmile se mu
podaří zjistit, že podivín doktor Proktor vynalezl opět něco šíleného, musí u toho být! Poté, co v roli
asistenta doktora Proktora zjistí, že jeho nejnovější vynález, prášek proti prdění, nefunguje, vnukne
mu myšlenku, že by měl vynalézt prášek fungující přesně opačně. Uplatnění by našel třeba jako
nejrychlejší cyklo pumpička na světě – jeden konec hadičky do kola, druhý do zadnice a kolo je
napumpováno raz dva. Mohl by to být také super vysoušeč vlasů... Jenže o vynález mají zájem i
nekalé živly, pan Trán a jeho vykutálení synáčci Truls a Trym.
Hrají:  Eilif Hellum Noraker, Marian Saastad Ottesen, Atle Antonsen, Kristoffer Joner, Linn Skåber,
Ingar Helge Gimle
Režie: Arild Fröhlich

U MOŘE
Neděle 22. 11. | 19:00 hod
USA, romantický, 122 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Romantické drama o cestě ke schopnosti milovat vypráví příběh manželského páru, jehož vztah
prochází  krizí.  Francie,  70.  léta  minulého  století. Do  přímořského  městečka  přijíždí  bývalá
tanečnice  Vanessa  se  svým  manželem Rolandem,  spisovatelem.  Na  klidném pobřeží  potkávají
manžele Leu a Françoise. Jak se postupně s mladým párem sbližují, a zvláště pak s vlastníkem baru
Michelem a majitelem hotelu Patricem, také oni dva otevíráním vlastních dosud nevyřčených křivd
docházejí vzájemného porozumění a smíření.
Hrají:  Brad  Pitt,  Angelina  Jolie,  Mélanie  Laurent,  Melvil  Poupaud,  Niels  Arestrup,  Richard



Bohringer
Režie:  Angelina Jolie
 
HUSÍ KŮŽE
Středa  25. 11. | 19:00 hod.
USA, horor.komedie, 103 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Teenager Zach Cooperje znechucen tím, že se z velkoměsta musel přestěhovat do malého městečka.
Zjišťuje ale, že vše má i své světlé stránky - setkává se totiž s krásnou dívkou Hannou , která žije v
sousedním domě.  Ale i  v těch nejprosluněnějších končinách občas slunce zajde za mraky, a ty
Zachovy se objevují ve chvíli, kdy zjišťuje, že Hannah má tajemného otce, ze kterého se vyklube R.
L. Stine, autor série bestsellerů s názvem Goosebumps. Ukazuje se, že existují reálné důvody, proč
je Stine takový podivín... Je totiž vězněm své vlastní představivosti. Příšery, kterými se jeho knihy
proslavily, jsou skutečné, a Stine své čtenáře chrání tím, že tato monstra drží uvězněná ve svých
knihách. Když Zach neúmyslně příšery z rukopisů vypustí a ty začnou terorizovat celé městečko, je
na Stineovi, Zachovi a Hannah, aby je znovu vrátili do knih, kam patří.
Hrají:  Halston Sage, Odeya Rush, Jack Black, Jillian Bell, Dylan Minnette, Jeremy Ambler, Amy
Ryan, Ella Wahlestedt, Karan Soni, Steven Krueger, Ryan Lee, Amanda Lund, E. Roger Mitchell
Režie: Rob Letterman

GANGSTER KA
Čtvrtek 26. 11. | 19:00 hod.
ČR, thriller, 100 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Kde
jiní sahají  po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i  monstrózního kapitálu. Okrádá stát o
miliardy korun,  ale  je  si  dobře vědom hranice,  kterou nesmí  překročit.  Tou hranicí  je  fyzická
eliminace kohokoliv ze svého okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec triumfální
majstrštyk  -  ovládnutí  ČEPRA,  společnosti  kontrolující  veškeré  zásoby  pohonných  hmot  v
republice. Když to vyjde, bude to „obchod" století. Káčka nečekaně zradí jeho pravá ruka, Albánec
Dardan Cirkel,  který spolupracuje  s  hospodářskou kriminálkou.  Nemožné se stává skutečností.
Nepolapitelný tunelář Káčko končí ve vazbě, státu jsou zachráněny miliardy korun. Zatím... 
Hrají:  Hynek Čermák,  Predrag Bjelac,  Vlastina Svátková,  Filip  Čapka,  Alexej  Pyško,  Jaromír
Hanzlík,  Miroslav  Etzler,  Tomáš  Jeřábek,  Zdeněk  Žák,  Jan  Révai,  Blažena  Hlasová,  Simona
Prasková, Stanislav Majer, Pavel Bezděk, Marian Roden
Režie:  Jan Pachl

GANGSTER KA: AFRI ČAN
Pátek   27. 11. | 19:00 hod.
Sobota 28. 11. | 19:00 hod.
ČR, thriller, 100 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Druhá  část  kriminálního  thrilleru  o  osudech  bezcitného  gangstera,  inspirovaných  skutečnými
událostmi podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“. GANGSTER
KA: AFRIČAN je volným pokračováním zločineckého tažení Radima Kraviece alias Káčka. 
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová
etapa jeho zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch
veškerý odpad,  který po něm zbyl.  Káčko se usazuje na Seychelských  ostrovech,  v  rukou má
směnku na 80 milionů, která z fleku může položit premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného



podniku ČEPRO se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s novým zdrojem příjmu. I kdyby kvůli
tomu měl udělat státní převrat. 
Hrají:  Hynek Čermák,  Predrag Bjelac,  Vlastina Svátková,  Filip  Čapka,  Alexej  Pyško,  Jaromír
Hanzlík,  Miroslav  Etzler,  Tomáš  Jeřábek,  Zdeněk  Žák,  Jan  Révai,  Blažena  Hlasová,  Simona
Prasková, Stanislav Majer, Pavel Bezděk, Marian Roden
Režie:  Jan Pachl

VICTOR FRANKENSTEIN
Neděle  29. 11. | 19:00 hod.
USA, horor, 109 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Oživit mrtvou hmotu a stvořit z ní živou bytost dokázali zatím jen Bůh a Viktor Frankenstein. A
právě o tom druhém vypráví příběh odehrávající se ve století, kdy se čerstvě probuzená věda, nové
technologie a tradiční víra a náboženství sbližují, aby změnily zákony, jimiž se řídí život a smrt. V
časech, kdy se zdá, že nic není nemožné. Radikální vědec Dr. Viktor Frankenstein a jeho pomocník
Igor mají  společnou vizi  o uměle stvořeném životě,  který může změnit  svět.  Victorovi se však
výsledky jejich společné práce vymknou kontrole a dokonce hrozí, že se dostanou do rukou lidem,
kteří s nimi budou chtít uspokojit své mocenské choutky. Zatímco Frankenstein chce ve vynalézání
pokračovat bez ohledu na možné následky, Igor si uvědomuje, k jakým hrůzným koncům mohou
vést.
Hrají:  James McAvoy, Daniel Radcliffe, Jessica Brown Findlay, Andrew Scott,  Charles Dance,
Louise Brealey,  Mark Gatiss,  Freddie Fox,  Daniel  Mays,  Guillaume Delaunay,  Bronson Webb,
Callum Turner, Alistair Petrie, Adrian Schiller, Freddie-Joe Twine
Režie:   Paul McGuigan

                                                      Změna programu vyhrazena.


