
                                          

                                                          LEDEN 2016

KRÁLOVÉ HOR
Sobota 2. 1. | 16:00 hod.
Rakousko, drama, 97 min., vstupné 110 Kč, rodinný, český dabing
Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda a tím odsouzeno k smrti.
Chlapec Lucas nezná lásku, ani teplo domova. Po smrti matky se jeho otec uzavřel do
sebe a utápí se v zármutku. Osud svádí Lucase a orlí mládě dohromady. Chlapec
ptáče zachrání a pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj stará a v jeho společnosti konečně
nachází  lásku  a  přátelství,  které  mu  doma  tolik  chybí.  S  pomocí  starého  lovce
Danzera učí Abela létat a lovit. Jak dravec roste a sílí, blíží se den, kterého se Lucas
bojí. Den, kdy bude muset svého opeřeného přítele vypustit zpět do volné divočiny.
Hrají:  Jean Reno, Manuel Camacho, Tobias Moretti, Eva Kuen
Režie:  Gerardo Olivares, Otmar Penker

STAR WARS:SÍLA SE PROBOUZÍ
Sobota 2. 1. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 136 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Star Wars Epizoda VII: Síla se probouzí je nadcházející sedmý film ságy Star Wars a
první díl nové triologie. Kdysi dávno, v předaleké galaxii, se třicet let po událostech
v Návratu Jediho musí legendární posádka Hana Sola,  jeho ženy Princezny Lei a
Žvejkala vypořádat s novým nebezpečím v podobě Sitha Inquisitora a najít dávno
ztraceného Lukea Skywalkera.
Hrají:  Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Adam Driver,
Simon Pegg, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Max von
Sydow,  Peter  Mayhew,  Kenny  Baker,  Daisy  Ridley,  Gwendoline  Christie,  Lupita
Nyong'o,  Iko  Uwais,  Yayan  Ruhian,  Cecep  Arif  Rahman,  Billie  Lourd,  Greg
Grunberg, Warwick Davis
Režie:  J.J. Abrams

HODNÝ DINOSAURUS
Neděle   3. 1. | 16:00 hod.
Neděle 10. 1. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 101 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing



Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a
obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Pojďme se vydat na dobrodružnou výpravu do
světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách
drsnou,  ale  překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit  svému strachu a zjistí,  že je
schopen velkých činů.
Hrají:Jeffrey Wright, Frances McDormand, Raymond Ochoa, Marcus Scribner, Steve
Zahn, Anna Paquin, Sam Elliott, Alan Tudyk, A. J. Buckley, John Ratzenberger
Režie:  Peter Sohn

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
Neděle 3. 1. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 87 min., vstupné  100 Kč, do 15 let nevhodný
Starosta města Kameňákov Pepan se se svým spolupracovníkem - tajemníkem úřadu,
rozhodne  postavit  na  hoře  Říp  skokanský  můstek.  Z  toho  důvodu  jedou  za
prezidentem republiky, který je často opilý a o úřad se vůbec nezajímá.  Nejdříve
dorazí  za  mluvčím  prezidenta,  se  kterým  se  poté  domluví  a  jdou  svůj  nápad
navrhnout prezidentovi, který, jak jinak, nebude zrovna ve střízlivém stavu..
Hrají: Václav Vydra nejml., Jan Antonín Duchoslav, Ladislav Hruška, Hana Čížková,
Dana Morávková, Václav Upír Krejčí, Milan Pitkin, Martin Dejdar, Alice Bendová,
David  Gránský,  Valérie  Zawadská,  Ladislav  Županič,  Vincent  Navrátil,  Václav
Glazar, Petr Vondráček, Jiří Krampol, Hana Křížková, Liliana Malkina, Jiří Pomeje,
Dagmar Křížová
Režie:  F. A. Brabec

BOD ZLOMU
Středa 6. 1. | 19:00 hod.
USA/Německo/Čína, akční, 115 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Mladý  agent  FBI  v  utajení  inflitruje  zlodějský  gang,  jehož  členové  si  libují  v
extrémních  sportech.  Žijí  s  totálně  uvolněným přístupem  k  životu  i  k  zákonům.
Jediný zákon,  který jsou ochotni  respektovat,  je  zemská gravitace.  Skupina nezná
žádné  limity  a  právě  daleko  za  hranicemi  běžných  omezení  a  pod  vedením
charismatického  vůdce  Bohdiho  provádí  nevídané  a  velmi  propracované  zločiny.
Utah postupně získává informace i důvěru a sympatie Bohdiho a celého gangu a je
čím dál více pohlcen nespoutaným životním stylem, kde je hlavním krédem svoboda
a adrenalin. Bez ohledu na to, kolik pravidel se poruší a kolik lidí zemře.
Hrají: Luke Bracey,  Teresa  Palmer,  Ray Winstone,  Édgar  Ramírez,  Delroy Lindo,
Tobias  Santelmann,  Bojesse  Christopher,  Matias  Varela,  Nikolai  Kinski,  Clemens
Schick, Jaymes Butler, Jeff Burrell, Glynis Barber, Alexander Yassin
Režie:   Ericson Core
 
ROOM



Čtvrtek 7. 1. | 19:00 hod.
Irsko/Kanada, drama, 118 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, kde se narodil, vyrůstá a kde
žije v bezpečí se svou mámou Joy. Spolu si čtou, učí se, hrají si. Poznání o světě Jack
nabývá prostřednictvím několika dětských knih a dětských televizních seriálů.  V
noci ho máma vždy ukládá do bezpečí šatníku, v němž má usnout dříve, než přijde
Starý Nick, jejich věznitel. Pokoj je pro Jacka domovem, ale pro jeho mámu vězením,
ve kterém je Starý Nick drží již více než sedm let. Díky odhodlání, vynalézavosti a
vroucí  mateřské  lásce  se  Joy  podařilo  vytvořit  pro  Jacka  život,  ve  kterém  si
neuvědomuje, že život za zdmi pokoje je jiný. Joy však ví, že takhle to nemůže být
napořád a tak vymyslí odvážný plán útěku, ve kterém se spoléhá na statečnost svého
syna a notnou dávku štěstí. Když plán naproti všemu skutečně funguje a oba jsou
konečně svobodní, Joy si s hrůzou uvědomí, jak nepřipravená je na to žít mimo čtyři
stěny malého pokoje a být svému synovi oporou i ve skutečném světě. 
Hrají:  Brie  Larson,  Joan  Allen,  William  H.  Macy,  Megan  Park,  Jacob  Tremblay,
Amanda Brugel, Sean Bridgers, Cas Anvar, Jack Fulton, Tom McCamus, Rory O'Shea
Režie:  Lenny Abrahamson

OSM HROZNÝCH
Pátek  8. 1. | 19:00 hod.
USA, western, 182 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze
se v něm John Ruth, lovec lidí, známý také jako „Kat", a Daisy Domergueová. Jeho
čeká odměna, vypsaná na její hlavu, ji soud a oprátka. Po cestě potkají dva muže –
majora Marquise Warrena, bývalého vojáka, ze kterého se také stal obávaný lovec
lidí a Chrise Mannixe, jižanského odpadlíka, který o sobě tvrdí, že je novým šerifem
ve městě, kam mají všichni namířeno. Když jim silná vichřice zabrání pokračovat v
cestě,  rozhodnou  se  hledat  útočiště  v  dřevěnici  u  Minnie,  která  je  oblíbenou
zastávkou dostavníků. Ve dveřích je však nevítá majitelka, ale několik cizinců, kteří
se rozhodně netváří přívětivě. Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm
pocestných začíná tušit, že se do města asi nedostanou...
Hrají:   Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim
Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, Demian Bichir, Channing Tatum, Zoë Bell, Dana
Gourrier, James Parks, Lee Horsley, Gene Jones
Režie:   Quentin Tarantino

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV, 3D
Sobota   9. 1.  | 16:00 hod.
Neděle  17. 1. | 19:00 hod.
ČR, přírodopisný, 73 min., vstupné 110 Kč, rodinný, mládeži přístupný
Výlet  do  míst,  kam  lidská  noha  takřka  nemá  možnost  vkročit,  příběh  plný



fascinujících  dobrodružství  zdejšího  přírodního  světa  a  mimořádný  zážitek,  jaký
může nabídnout jen nejmodernější  3D technologie – všechny tyto atributy a ještě
mnohem více v sobě sdružuje nový film ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV.
Působivý  rodinný  snímek  nabízí  unikátní  osudové  příběhy  podivuhodných
živočichů,  kteří  obývají  atol  Aldabra,  kteří  se  zde  rodí,  vytvářejí  společenství,
přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití. Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
není přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa
přírody.
Komentář:  Oldřich Kaiser
Režie:   Steve Lichtag

PADESÁTKA
Sobota  9. 1.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 97 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Děj filmu se odehrává v zimě na horách a jeho děj se točí okolo lidí ze zasněžených
hřebenů, běžkařského závodu Tříkrálová padesátka a muže, který se rozhodl poznat
svého otce
Hrají: Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl, Vojtěch Kotek, Vilma
Cibulková, Martin Koukal, Tereza Voříšková, Matyáš Svoboda  
Režie:  Vojtěch Kotek

SÁZKA NA NEJISTOTU
Neděle 10. 1. | 19:00 hod.
USA, drama, 130 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Příběh čtyř outsiderů, kteří všechny vlky z Wall Street proměnili v obětní beránky.
Tihle  čtyři  byli  jediní,  kdo  si  spočítal,  že  světová  ekonomika  nemůže  růst  do
nekonečna. Vsadili na jednu kartu, srazili banky na kolena a krutě se napakovali. V
roce 2005 jste mohli v Americe dostat stoprocentní hypotéku na luxusní vilu s dvaceti
ložnicemi a bazénem a nikdo se vás neptal, jestli ji dokážete a máte z čeho splácet.
Excentrický  finančník  a  fanoušek  heavy  metalu  Michael  Burry  si  uvědomil,  že
podobných riskantních  hypoték  je  takové  množství,  že  se  mohou stát  časovanou
bombou, která dřív nebo později odpálí celou americkou ekonomiku. Vyvinul proto
důmyslný finanční nástroj, který mu měl přihrát obrovský balík peněz v případě, že
hypoteční bublina praskne, a investoval do něj celé jmění. Sázka na nejistotu se jemu
a třem podobným vizionářům vyplatila o tři roky později, kdy milióny Američanů
přišly o střechy nad hlavou a o práci a navíc ze svých daní kryly ztráty nenažraných
bank.
Hrají:  Christian  Bale,  Brad  Pitt,  Ryan  Gosling,  Steve  Carell,  Marisa  Tomei,  Finn
Wittrock, Max Greenfield, Melissa Leo, Rafe Spall, Hamish Linklater, Byron Mann,
Jeremy  Strong,  John  Magaro,  Karen  Gillan,  Selena  Gomez,  Brandon  Stacy,  Billy
Slaughter, Nazeema Bartek, Andrea Vittoria Alvarado



Režie:  Adam McKay

TŘI VZPOMÍNKY
Středa 13. 1. | 19:00 hod.
Francie, drama, 120 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Film vypráví romantický milostný příběh z období dospívání. Paul Dédalus odjíždí z
Tádžikistánu. Vzpomíná... Na své dětství v Roubaix... Matčiny záchvaty šílenství...
Na  pouto,  které  ho  pojilo  s  bratrem  Ivanem,  zbožným  a  vzteklým  dítětem...
Vzpomíná...  Když mu bylo  šestnáct...  Na svého otce,  neutěšitelného vdovce...  Na
cestu  do  SSSR,  kde  při  tajném  úkolu  poskytl  svou  vlastní  totožnost  ruskému
mladíkovi... Vzpomíná, když mu bylo devatenáct, na svou sestru Delphine, bratrance
Boba,  tehdejší  večery  s  Pénélope,  Mehdim  a  Kovalkim,  přítelem,  který  ho  měl
zradit... Na studia v Paříži, setkání s doktorem Béhanzinem, na počínající zaujetí pro
antropologii...  A  především  si  Paul  vzpomíná  na  Esther.  Byla  srdce  jeho  života.
Opatrně, bylo to vášnivé srdce
Hrají: Quentin Dolmaire, Lou Roy-Lecollinet, Mathieu Amalric, Dinara Drukarova,
Cécile  Garcia-Fogel,  Françoise  Lebrun,  Irina  Vavilova,  Olivier  Rabourdin,  Elyot
Milshtein, Pierre Andrau, Lily Taieb, Raphaël Cohen, Kheifets Gregory, Clémence Le
Gall, Théo Fernandez, Anne Benoît, Mélodie Richard, Eric Ruf, Patrick d'Assumçao,
Fabrice Adde
Režie:  Arnaud Desplechin

O KUŘATECH A LIDECH
Čtvrtek 14. 1.  | 19:00 hod.
Dánsko/Německo, komedie, 104 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Gabriel  a  Elias  se u smrtelného lože  svého otce  dozví,  že  jsou adoptovaní.  Jejich
biologickým otcem je Evelio Thanatos, odborník na výzkum kmenových buněk. Po
příjezdu  na  ostrov  Ork  bratři  zjistí,  že  mají  další  tři  sourozence  a  to  velmi
neortodoxní. Jak zkultivovat trio neotesaných buranů, kteří chodí spát se slepicemi a
pro  ránu  nejdou  daleko?  Uznávaný  mistr  černých  severských  komedií  se  po
desetileté režijní pauze vrací s filmem o vejcích, která padla daleko od stromu.
Hrají: Mads Mikkelsen, David Dencik, Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro, Søren Malling,
Bodil  Jørgensen,  Rikke  Louise  Andersson,  Stig  Hoffmeyer,  Lars  Lunøe,  Birthe
Neumann,  Maj-Britt Mathiesen
Režie: Anders Thomas Jensen

JOY
Pátek 15. 1. | 19:00 hod.
USA, životopisný, 124 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Film Joy vypráví hodně divoký příběh jedné životní cesty hlavní hrdinky, která se
dokáže  postupně  postavit  všem  překážkám  a  překonat  mnoho  různě  velkých



průšvihů.  Joy  jde  tvrdě  a  nekompromisně  za  svým  životním  snem  a  řídí  se
především svým citem. Postupně se stává nezpochybnitelnou hlavou jak své rodiny,
tak  i  jí  založené  obchodní  dynastie.  Joyin  úspěch  je  spojen  s  jejím  revolučním
vynálezem, ale za to ji čekají i zrada, závist a svět nemilosrdného obchodu. Z přátel
se  stávají  protivníci  a  z  nepřátel  spojenci.  A  to  nejen  v  podnikání  ale  i  v  její
rozvětvené rodině. 
Hrají: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, Elisabeth Röhm, Virginia
Madsen,  Isabella  Rossellini,  Édgar  Ramírez,  Drena  De  Niro,  Diane  Ladd,  Donna
Mills,  Jimmy  Jean-Louis,  John  Enos  III,  Bates  Wilder,  Ken  Cheeseman,  Jeffrey
Corazzini, Ariana DeFusco, Madison Wolfe
Režie:  David O. Russell

GEORGES BIZET   |  LOVCI PEREL
Sobota 16. 1. | 18:45 hod.
Přímý  přenos  z  Metropolitní  opery  v  New  Yorku.  Francouzské  nastudování   s
anglickými a českými titulky.  Předpokládaná délka přenosu 2 hodiny a 54 minut.
Bizetova překrásná opera o vášni a touze na dálném východě se na jeviště Met vrací
po sto letech. Sopranistka Diana Damrau zazáří jako Leïla, krásná hindská kněžka, o
jejíž ruku bojují znesváření lovci perel v podání tenoristy Matthewa Polenzaniho a
barytonisty Mariusze Kwiecieńa. Z jejich úst zazní slavný duet „Au fond du temple
saint“, oblíbená melodie všech milovníků opery. Režisérka Penny Woolcock rozebírá
nesmrtelné téma čisté lásky, zrady a pomsty v inscenaci, která na jevišti Metropolitní
opery vykouzlí barvitý podmořský svět. Dirigent Gianandrea Noseda přistupuje k
Bizetově nespoutané hudbě v romantickém duchu.
Účinkují: Diana Damrau, Matthew Polenzani, Mariusz Kwiecień, Nicolas Testé
Dirigent: Gianandrea Noseda
Režie: Penny Wollcock

LEDOVÁ SEZÓNA
Neděle  17. 1. | 16:00 hod.
Sobota  23. 1. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 86 min., vstupné 110 Kč, pro děti, český dabing
Hlavním hrdinou dobrodružné podívané pro celou rodinu je lední medvěd Norm,
který má rád tuleně jako kámoše a ke štěstí mu stačí hlavně hodně zábavy. Když se
jednou bláznivý projektant rozhodne postavit luxusní obchoďák a výletní apartmány
přímo na jeho ledovém dvorku, musí Norm začít jednat na vlastní tlapu. Se třemi
legračními  parťáky,  nezničitelnými  lumíky,  vyrazí  do  New  Yorku,  kde  se  musí
pokusit šílenému nápadu za každou cenu zabránit. 
Hrají:   Heather Graham, Bill  Nighy,  Rob Schneider,  Ken Jeong,  Zachary Gordon,
Gabriel  Iglesias,  Colm Meaney, Loretta Devine,  Jess Harnell,  Michael  McElhatton,



Charles Adler, Keith Ferguson, Salome Jens, Rick D. Wasserman, G.K. Bowes, Dan
Gordon
Režie:  Trevor Wall

BALI – MŮJ DRUHÝ DOMOV – diashow Jiřího Kolbaby
Středa 20. 1.  | 19:00 hod.
Přednáška známého cestovatele Jiřího Kolbaby, 120 min., vstupné 150 Kč, mládeži
přístupné
Na rozhraní Tichého a Indického oceánu, uprostřed indonéského souostroví, 800 km
jižně  od  rovníku,  leží  malebný  ostrov  Bali.  Tři  miliony  hinduistů  prezentují
každodenně  svoji  víru  četnými  oslavami,  průvody  a  modlitbami.  Navštívíme
chrámy,  domácnosti,  rybářské  vesnice,  hory,  jezera  i  okolní  ostrovy.  Čeká  nás
návštěva  ojedinělého  místa  plného krásných  lidí  s  bohatým duchovním životem,
ostrova, který nemá na této planetě obdoby. 
Projekce s doprovodným komentářem samotného autora.

LÍDA BAAROVÁ
Čtvrtek  21. 1. - sobota  23. 1.| 19:00 hod.
ČR/Německo, drama, 110 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Česká  herečka  Lída  Baarová  je  v  roce  1934  pozvána  do  berlínských  filmových
ateliérů  považovaných za  evropský Hollywood.  Po  počátečních  potížích  nakonec
okouzlí i davy fanoušků v celém Německu a tisk ji vynese na titulní strany jako jednu
z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti herce Gustava Fröhlicha,
tehdejšího  idolu  všech  německých  žen,  později  i  Goebbelse  a  Hitlera,  který  po
návštěvě  ateliérů  Baarovou pozve  k  soukromé  audienci  do  Říšského  kancléřství.
Hvězda Baarové strmě stoupá,  ale její  zdánlivě šťastný životní  příběh však končí
pádem.  Ve své  vlasti,  kam se  uchýlila  před  narůstajícím nacismem, je  vystavena
výsměchu a ponížení. A to pravé peklo ji ale teprve čeká…
Hrají: Táňa  Pauhofová,  Klára  Issová,  Simona  Stašová,  Gedeon  Burkhard,  Karl
Markovics,  Martin  Huba,  Zdenka  Procházková,  Pavel  Kříž,  Jiří  Mádl,  Petra
Navrátilová, Anna Fialová, Marie Kružíková, Štěpán Vlček, Alois Švehlík, Jan Révai,
David Novotný, Miroslav Táborský
Režie: Filip Renč

VLNA
Neděle 24. 1. | 19:00 hod.
Norsko, drama, 104 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Katastrofický film o souboji s ničivou vlnou v norském fjordu Geiranger, inspirovaný
skutečnými událostmi. Zkušený geolog Kristian se chystá s rodinou opustit malebné
město  Geiranger.  Přístroje  umístěné  v  jednom  z  horských  masívů  nad  fjordem
zachytí  znepokojivá  data.  Ve  chvíli,  kdy  se  rozezní  poplašné  sirény,  naplní  se



Kristianova noční můra. On i jeho blízcí mají přesně 10 minut, než je zasáhne obří
vlna spuštěná sesuvem půdy. Začíná souboj s časem i živly. 
Hrají:  Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Eili Harboe, Fridtjov Såheim
Režie:  Roar Uthaug

LES SEBEVRAHŮ
Středa 27. 1. | 19:00 hod.
USA, horor, 87 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Vše začíná v tajemném japonském lese Aokigahara, kde se dějí nevysvětlitelné věci.
Do lesa se vydává i mladá Američanka, která chce zjistit, kam se ztratila její sestra a
proč dochází v tomto lese k záhadným úmrtím. Musí se mít na pozoru, protože toto
místo není tak pusté, jak se zdá.
Hrají: Natalie  Dormer,  Taylor  Kinney,  Jukijoši  Ozawa,  Eoin  Macken,  Masashi
Fujimoto
Režie:  Jason Zada

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Čtvrtek  28. 1.  | 19:00 hod.
USA, dobrodružný, 151 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass sám, těžce zraněn a opuštěn
mužem z jeho vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem. Jedinou zbraní mu
je vlastní vůle. Díky ní Glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a bojovné
kmeny, to vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se Fitzgeraldovi.
Hrají: Leonardo  DiCaprio,  Tom  Hardy,  Domhnall  Gleeson,  Will  Poulter,  Paul
Anderson, Lukas Haas, Brendan Fletcher,  Kristoffer Joner, Robert Moloney, Javier
Botet, Brad Carter, McCaleb Burnett
Režie:  Alejandro González Iñárritu

MUZIKÁL  ANEB  CESTY  KE ŠTĚSTÍ
Pátek  29. 1.  | 19:00 hod.
ČR, muzikál, 85 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol nazkoušet Starce na
chmelu v původní muzikálové podobě. Na výsledku závisí jejich budoucí kariérní
život. Studenti jsou ze začátku znechucení, že se budou věnovat klasickému českému
muzikálu. Během zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou
choreografií. Do svého nastudování přidají prvky klasického tance, ale i street dance,
hip-hop či pohybové divadlo. Neúnavně budují muzikálové představení, do kterého
vkládají  veškerou svou energii,  odvahu a talent.Termín představení se neúprosně
blíží  a  v  sázce  je  mnoho.  Úspěch  může  znamenat  vytoužený  začátek  cesty  za
uměleckým snem...



Hrají: Vica Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, Adam Mišík, Vladimír Polívka,
Jiří Korn, Václav Kopta, Josef Laufer, Jaroslava Obermaierová
Režie: Slobodanka Radun  

GIACOMO PUCCINI   | TURANDOT
Sobota 30. 1. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Italské nastudování  s anglickými a
českými titulky.  Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 35 minut.
Jedna  z  nejlepších  dramatických  sopranistek  dnešní  doby  Nina  Stemme  ztvární
titulní  roli  pyšné princezny čínského dávnověku. Jako nebojácného prince Kalafa,
který zazpívá nesmrtelnou árii „Nessun dorma“ a získá její ruku, uslyšíme tenoristu
Marca Bertiho. V opulentní inscenaci Franka Zeffirelliho bude orchestr Metropolitní
opery řídit Paolo Carignani.  
Účinkují: Nina Stemme, Anita Hartig, Marco Berti, Alexander Tsymbaljuk
Dirigent: Paolo Carignani
Režie: Franco Zeffirelli

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:ČIPERNÁ JÍZDA
Neděle 31. 1. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 92 min., vstupné 115 Kč, pro děti, český dabing
Čiperné veverky se vrací. Na Alvina, Simona a Theodora čekají nová dobrodružství.
Díky sérii nedorozumění Alvin, Simon a Theodore nabydou přesvědčení, že se Dave
chystá v New Yorku požádat svou novou přítelkyni o ruku a opustí je. Mají tři dny
na  to,  aby  ho  zastavili  a  uchránili  se  před  jeho  ztrátou,  ale  také  před  získáním
příšerného nevlastního bratra.
Hrají:   Matthew Gray Gubler,  Jason Lee,  Justin Long, Joshua Mikel,  Mark Jeffrey
Miller
Režie:  Walt Becker

TAJEMSTVÍ  JEJICH OČÍ
Neděle 31. 1. | 19:00 hod.
USA, thriller, 111 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Vyšetřovatelé FBI Jess a Ray jsou sehraní a jejich společná kariéra je na vzestupu.
Dostanou za úkol vyšetřit nález brutálně zavražděné dívky, pohozené v popelnici.
Na  místě  zjišťují,  že  mrtvá  dívka  je  Jessinou  nezletilou  dcerou.  Další  zděšení
následuje. Přestože se podaří najít a zadržet podezřelého, případ se zhroutí, údajný
vrah zůstává na svobodě a mizí neznámo kam. Po třinácti letech posedlého pátrání
na vlastní pěst objeví Ray nové vodítko, jež by mohlo přinést vyřešení případu. Do
objevené  stopy  se  zakousne  a  zároveň  vyvíjí  nátlak  na  státní  návladní,  aby  mu
pomohla dotáhnout vyšetřování do konce. Někteří jsou při tom ochotní zajít dál než
ostatní. Nikdo však není připravený na šokující tajemství, které se nakonec objeví. 



Hrají: Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris, Alfred Molina,
Lyndon Smith, Joe Cole, Mark Famiglietti, Zoe Graham, Don Harvey, Ross Partridge,
Noel Gugliemi, Michael Kelly
Režie:  Billy Ray

                                                Změna programu vyhrazena.


