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CREED
Středa  3. 2.  | 19:00 hod.
USA, drama, 133 min., vstupné  110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Adonis Johnson nikdy nepoznal svého slavného otce, světového šampióna v těžké váze
Apolla Creeda, který zemřel ještě před jeho narozením. Přesto však svůj původ nezapře a
box má v krvi, takže ho to stále táhne do Philadelphie, města, kde se odehrál legendární
souboj Apollo Creed vs. Rocky Balboa. Adonis Rockyho vyhledá a požádá ho, aby se stal
jeho trenérem.  Rocky zpočátku odmítá,  protože  ring  je  pro  něho  už  jen minulost,  ale
postupně  v  Adonisovi  objevuje  sílu  a  odhodlání  jeho  otce  Apolla,  bývalého  rivala  a
blízkého přítele. A tak nakonec souhlasí, že se mladého boxera ujme, i když sám bojuje s o
mnoho  nebezpečnějším  soupeřem.  Adonis  je  pod  Rockyho  vedením  na  nejlepší  cestě
získat svůj vlastní titul, ale má kromě talentu i srdce pravého bojovníka?
Hrají:  Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Mauricio Ovalle, Ritchie
Coster, Wood Harris, Mark Falvo, Phylicia Rashad, Andre Ward, Tony Bellew, Graham
McTavish,  Brian  Anthony  Wilson,  Liev  Schreiber,  Troy  Faruk,  Claire  Bronson,  Will
Blagrove
Režie:  Ryan Coogler

OSM HROZNÝCH
Čtvrtek  4. 2. | 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

PADESÁTKA
Pátek  5. 2.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 97 min., vstupné 100 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

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:ČIPERNÁ JÍZDA
Sobota  6. 2. | 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

PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
Sobota 6 .2. -  neděle 7. 2.  | 19:00 hod.
USA, komedie, 88 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Do  kin  přichází  dráždivá  a  na  padesát  způsobů  šťavnatá  parodie.  Stejně  jako  šedé
bestsellery přináší některá šokující odhalení a hned tím prvním je, že erotický hit a drzá
poťouchlá komedie jdou skvěle dohromady. Emotivně vypjatá a děsně vážná romance si
pořádný  výprask  hrubozrnou  a  přímou  legrací  prostě  zaslouží.  Cílem  proto  tentokrát
nebudou erotogenní zóny a odvážné představy, ale především centra smíchu. Co kdyby
byl Christian spíše Black než Grey, prachy získal dost pochybným způsobem a v posteli
by byl úplně marný?
Hrají:   Jane  Seymour,  Marlon  Wayans,  Mike  Epps,  Kali  Hawk,  Fred  Willard,  Affion
Crockett, Tina Grimm
Režie:  Michael Tiddes

POLDŮV ŠVAGR
Středa 10. 2. | 19:00 hod.
USA, komedie, 101 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Ben Barber má čerstvý diplom z policejní akademie a vyhlídku na šťastný život po boku
krásné Angely. Její brácha James Payton z toho není ani trochu nadšený, ale když už se mu



nepodařilo sestře svatbu rozmluvit, rozhodne se z Bena udělat pořádného chlapa. Jako
elitního detektiva atlantské policie Jamese nadřízení vyšlou do Miami, aby přímo u zdroje
zatípnul dopravu drog do země. Jeho cílem je údajný narkobaron Antonio Pope. Právě
tuhle akci zvolí James jako školu života pro svého budoucího švagra. Kdyby jen tušil, co
všechno  bude  muset  kvůli  tomuhle  rozhodnutí  skousnout,  určitě  by  si  to  rozmyslel.
Nejenže musí řešit nepřetržitou sérii většinou strašlivých průšvihů, ale navíc má co dělat,
aby jeho sestra neovdověla dřív, než se vůbec stačí provdat.
Hrají: Olivia Munn, Kevin Hart, Ice Cube, Ken Jeong, Tika Sumpter, Benjamin Bratt, Glen
Powell,  Sherri  Shepherd,  Carlos  Gómez,  Rey  Hernandez,  Hunter  Denoyelles,  Robert
Pralgo, Arturo del Puerto, Rick Ross, Libby Blanton, Tom Stedham, Boualem Hassaine,
Mary Farah, T.I., Shaker Sangam
Režie: Tim Story

ZDE HAROLD
Čtvrtek  11. 2. | 19:00 hod.
Norsko, komedie, 87 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Po  čtyřiceti  letech  úspěšného  podnikání  v  oblasti  prodeje  nábytku  Haroldova  firma
zkrachuje, jelikož je v těsné blízkosti postaven obchodní dům IKEA. V aktu zoufalství a
zlosti se Harold rozhodne odjet do Švédska a unést toho, kdo podle něj zapříčinil jeho
bankrot  –  samotného  zakladatele  IKEA  Ingvara  Kamprada.  Jaké  je  ale  Haroldovo
rozčarování, když zjistí, že Kamprad nachází ve vlastím únosu značné potěšení...
Hrají:  Björn Granath, Olaf Heggdal, Fanny Ketter, Bjørn Sundquist, Ellen Birgitte Winther
Režie:   Gunnar Vikene

DÁNSKÁ  DÍVKA
Pátek 12. 2. | 19:00 hod.
Velká Británie/USA/Německo, drama, 120 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s
titulky 
Oscarový  režisér  Tom  Hooper  natočil  podle  stejnojmenné  knihy  milostný  příběh
inspirovaný  skutečným  životním  osudem  dánské  malířky  Gerdy  Wegener  a  jejího
partnera Einara. Ten zjistí, že je ženou v mužském těle a jako první na světě podstoupí
operaci vedoucí ke změně pohlaví.
Hrají: Eddie  Redmayne,  Amber  Heard,  Alicia  Vikander,  Matthias Schoenaerts,  Adrian
Schiller,  Ben  Whishaw,  Sebastian  Koch,  Aisha  Fabienne  Ross,  Jeanne  Abraham,  Ole
Dupont
Režie: Tom Hooper

KRÁLOVÉ HOR
Sobota 13. 2. – neděle 14. 2. | 16:00 hod.
Rakousko, drama, 97 min., vstupné 100 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

DO POSLEDNÍHO DECHU, 3D
Sobota 13. 2.  | 19:00 hod.
USA, thriller, 114 min., vstupné 150 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hrdinský  akční  thriller  vypráví  pozoruhodný  příběh  nejodvážnější  plavby  malého
záchranného  člunu  v  historii  pobřežní  stráže.  Novou  Anglii  zasáhla  18.  února  1952
rozsáhlá bouře, označovaná též místními jako nor'easter.  Města na východním pobřeží
byla bičována vlnami a bouře ničila vše, co jí přišlo do cesty, včetně lodi SS Pendleton,
ropného tankeru třídy T2, mířící do Bostonu. Ta byla doslova roztržena vedví a ve svém
rychle se potápějícím trupu uvěznila více než 30 námořníků. Zástupce hlavního strojníka
Ray Sybert si jakožto nejvýše postavený lodní důstojník na palubě záhy uvědomuje, že je
jen na něm, aby se ujal  velení nad vystrašenou posádkou,  a  přiměl ji  k tomu, aby její
členové zapomněli  na své neshody a společnými silami udrželi  loď na hladině během
jedné z nejhorších bouří, jaké kdy východní pobřeží USA zasáhly. Zatímco se bouře blíží k
základně americké pobřežní stráže v Chathamu v Massachusetts, nařizuje velící důstojník
Daniel  Cluff  odvážnou  operaci  ve  snaze  ztroskotanou  posádku  zachránit.  Navzdory
obrovským potížím se čtyři muži pod vedením kapitána Bernieho Webbera vydávají na
moře  ve  dřevěném  člunu  se  špatným  motorem  a  mizivými,  pokud  vůbec  nějakými
možnostmi navigace,  aby společně čelili  mrazivému počasí,  dvacetimetrovým vlnám a
vichru o síle hurikánu.
Hrají: Chris Pine, Ben Foster, Casey Affleck, Josh Stewart, Eric Bana, Rachel Brosnahan,
Michael Raymond-James, Holliday Grainger, Graham McTavish, Kyle Gallner, Abraham
Benrubi, Beau Knapp, John Magaro, Keiynan Lonsdale, John Ortiz
Režie:  Craig Gillespie

ZKÁZA KRÁSOU
Neděle 14. 2. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 90 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Lída Baarová, herečka, pro kterou byla její  krása největším darem i prokletím zároveň.
Mladá a atraktivní  dívka se rychle  stala největší  československou filmovou hvězdou a
dokázala  si  podmanit  i  nejobávanější  muže  své  doby.  Vztah  s  ministrem  říšské
propagandy Josephem Goebbelsem z ní však obratem učinil národního nepřítele a symbol
kolaborantství.  Dokumentaristka  Helena  Třeštíková  se  s  Baarovou  setkala  v  jejím
zahraničním  exilu.  Na  sklonku  hereččina  života  natočila  otevřenou  zpověď  kdysi
milované  a  následně  zatracované  hvězdy  na  pozadí  unikátních  materiálů  z  několika
evropských  filmových  archivů  i  ukázek  slavných  rolí  Lídy  Baarové.  Příběh



sebedestruktivní  lovestory s  proporcemi antické  tragédie  je  fatálně  spjat  s  evropskými
dějinami a ukazuje mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu kariéry ležel svět u
nohou. O to monumentálnější byl pak její pád do zapomnění a samoty.
Hrají: Lída Baarová (a.z.), Zorka Janů (a.z.), Josef Goebbels (a.z.), Vladimír Borský (a.z.),
František Čáp (a.z.), Václav Krška (a.z.), Adolf Hitler (a.z.), Gustav Fröhlich (a.z.)
Režie:  Helena Třeštíková, Jakub Hejna

13 HODIN:TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
Středa 17. 2. | 19:00 hod.
USA, drama, 144 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Film rekonstruuje útok islámských milicí na americkou ambasádu v libyjském Benghází, k
němuž došlo 11. září roku 2012. Hlavními hrdiny tohoto akčního thrilleru jsou členové
speciální ochranky ambasády, kteří se snaží islamisty odrazit.
Hrají: John Krasinski, Pablo Schreiber, Max Martini, Toby Stephens, James Badge Dale,
David Denman, Freddie Stroma, David Costabile, Dominic Fumusa, Alexia Barlier, Liisa
Evastina, Andrei Claude
Režie:  Michael Bay

MRZOUT
Čtvrtek 18. 2. | 19:00 hod.
Finsko, komedie, 113 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Mrzout je muž z minulosti. Ví, že lépe už bylo a nebude. Před vším moderním se zavírá,
protože pro něj svět skončil  rokem 1953. Z ulity ho vyžene až bolestivý úraz. Nutnost
navštívit fyzioterapii v Helsinkách znamená pro starého muže celou řadu nepříjemných
epizod – třeba jízdu autem, které řídí žena, nebo setkání se svým synem, ke kterému nikdy
neměl příliš blízko. Mrzouta zkrátka čeká jeden velký mrzutý víkend. A jako obvykle se
postará o to, aby bylo horko i všem ostatním.
Hrají:  Antti  Litja,  Petra  Frey,  Mari  Perankoski,  Iikka  Forss,  Viktor  Drevitski,  Bruno
Puolakainen, Alina Tomnikov, Janne Reinikainen, Timo Lavikainen, Kari Ketonen, Mikko
Neuvonen, Nelly Hristova, Sulevi Peltola, Matti Rönkä, Hanna Karlsson, Ronja Porthan,
Lenita Susi, Rosa Autio, Emilia Suoperä, Maria Loikala, Sirkka Rautiainen, Minna K
Režie:  Dome Karukoski

DEADPOOL
Pátek 19. 2. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 104 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Nejnetradičnější  komiksový  anti  hrdina  společnosti  Marvel,  bývalý  člen  speciálních
jednotek a zběhlý žoldák Wade Wilson,  se  podrobil  experimentu,  díky kterému získal
schopnost  rychlého  samouzdravování.  Wade  po  tomto  experimentu  přijme  alter  ego
Deadpool. Vyzbrojený novými schopnostmi a zvráceným černým humorem, pronásleduje
muže, který mu téměř zničil život.
Hrají:  Ryan Reynolds,  Morena Baccarin,  Ed Skrein,  T.J.  Miller,  Gina Carano,  Brianna



Hildebrand, Leslie Uggams, Jed Rees, Karan Soni, Ben Wilkinson
Režie:  Tim Miller

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
Sobota 20. 2. - neděle 21. 2. | 16:00 hod 
Francie, animovaný, 90 min., 110 Kč, pro děti, český dabing
Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve společnosti svých
zvířecích přátel.  Úterý  celý život  sní,  že  bude objevovat  svět.  Po  strašlivé bouři  najde
Úterý  na pláži  stvoření,  které nikdy neviděl:  člověka jménem Robinson Crusoe.  Úterý
velmi rychle pochopí, že tenhle dvounohý tvor by mohl být jeho šancí dostat se z ostrova
pryč. Stejně tak Robinson Crusoe zjistí, že aby přežil na neobydleném ostrově, musí využít
pomoci  chytrého papouška  a  jeho zvířecích kamarádů.  Pro  Robinsona není  sbližování
právě snadné, protože zvířata neumí mluvit člověčí řečí. Pomalu se však stávají přáteli a
začínají společný život plný dovádění, zábavy a dobrodružství. Jejich klid však jednoho
dne naruší dvě divoké kočky, které chtějí všechny na ostrově zotročit. Schyluje se k velké
bitvě. Robinson a jeho přátelé  musejí  spojit  své síly.  Aby zachránili  svůj  domov, musí
zlotřilé kočky porazit.
Režie:  Vincent Kesteloot, Ben Stassen    
  
RODINNÝ FILM
Sobota 20. 2. - neděle  21. 2. | 19:00 hod.
ČR, drama, 95 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Příběh  jedné  dobře  fungující  rodiny  vypráví  o  tom,  jak  se  vypořádají  s  nečekanou
svobodou dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu. Ale
hlavně co může způsobit odloučení a k tomu ještě další a nečekaná dramatická událost.
Hrají: Karel Roden, Vanda Hybnerová, Jenovéfa Boková, Daniel Kadlec, Martin Pechlát,
Eliška Křenková
Režie: Olmo Omerzu

ZOOLANDER NO.2
Středa  24. 2. | 19:00 hod.
USA, komedie, vstupné 110 Kč, do  12 let nevhodný, s titulky
Dva odvěcí modeloví rivalové, Derek a Hansel, musejí dát hlavy dohromady, protože nad
nimi visí hrozba, že budou navždy smeteni z přehlídkových mol a nahrazeni mladšími,
hezčími a šikovnějšími exponáty.
Hrají: Ben Stiller,  Penélope Cruz,  Owen Wilson,  Will  Ferrell,  Christine Taylor,  Kristen
Wiig, Benedict Cumberbatch, Justin Bieber, Kim Kardashian West, Ariana Grande, Olivia
Munn, Billy Zane, Fred Armisen, Kanye West, Lewis Hamilton
Režie:  Ben Stiller

SAULŮV SYN
Čtvrtek  25. 2. | 19:00 hod.



Maďarsko, drama, 107 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Pojednává o Saulu Auslanderovi,
maďarském Židovi a příslušníkovi tzv. Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních
osvětimských vězňů zpravidla izolováni a měli na starosti ty nejstrašnější práce. Saul chce
uprostřed  mašinérie  průmyslového  vyvražďování  důstojně  pohřbít  svého  nevlastního
syna. Film přitom připomíná až „umělecký horor" a poprvé v dějinách kinematografie
ukazuje Osvětim jako chaotickou a přitom bezchybnou továrnu na smrt, jejíž chod musí
udržovat sami vězni.
Hrají:   Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, Jerzy Walczak, Sándor Zsótér, Marcin
Czarnik, Christian Harting
Režie:   Laszlo Nemes

DECIBELY LÁSKY
Pátek  26. 2. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 85 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Decibely  lásky  jsou  příběhem  tří  generací,  které  prožívají  své  touhy,  sny,  naděje  i
zklamání, a přitom nepřestávají věřit na lásku, přátelství a lidské souznění. Okolnosti se
mění, ale věčná touha milovat a být milován zůstává.
Mladý umělec  Dan sní  o  úspěchu,  ale  zatím si  odpykává veřejně  prospěšné práce  při
úklidu města. Jeho šéfem je Kristián Hovorka, který spolu s Otou pracuje v Technických
službách na Plzeňském magistrátu, kde mají na starosti úklid města. Dan se na diskotéce
seznámí s  Betkou, Kristiána zaujme Danova pohledná sestra Danka, která za bratra stále
žehlí jeho průšvihy. Ne všechno ale vychází. Betčina nepřejícná kamarádka a její  přítel
Robert se rozhodnou vše zkomplikovat nefér hrou. A zatímco Danka s Kristiánem hledají
cestu,  jak  konečně  zakotvit  „v  neklidných  vodách  života",  tak  Kristiánův táta  Láďa a
Betčina šarmantní tetička dokazují celému světu, že věk je pouhé číslo.  Kristiána navíc
čeká, spolu s nápravou dávné křivdy, jak mu to radí jeho nejlepší kamarádka Lenka, i
nalezení „cesty" k dceři Jitce.
Hrají: Iva Janžurová, Rudolf Hrušínský ml., Lucie Vondráčková, Alžbeta Bartošová, Filip
Cíl,  Aneta  Vrzalová,  Pavel  Horváth,  Petra  Svoboda,  Rudolf  Hrušínský  nejml.,  Martin
Hejný, Václav Kopta, Roman Vojtek, Marika Šoposká
Režie:  Miloslav Halík

ŘACHANDA
Sobota 27. 2. | 16:00 hod
ČR, pohádka,  vstupné 110 Kč, pro děti 
Pohádka  o  rozmazlené  princezně  a  dvou  kamarádech,  kteří  se  neživí  vždycky  úplně
poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností  v kouzelném Černém lese, kde žijí
podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že
tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti
vrátí.  Ale  co  by  to  bylo  za  příběh,  kdyby  kromě ponaučení,  zábavy  a  milých  postav
chyběla láska? A tak se stane, že kromě toho, že se princezna Markétka napraví, se také



zamiluje do obyčejného Matěje...
Hrají: Bolek  Polívka,  Josef  Rarach,  Vilma  Cibulková,  Oldřich  Kaiser,  Jaromír  Nosek,
Martin Dejdar, Jan Hrušínský, Martin Pechlát, Vlastimil Zavřel, David Novotný, Vladimír
Polívka,  Petr  Čtvrtníček,  Věra  Kubánková,  Ester  Kočičková,  Aleš  Bílík,  Martina
Gasparovičová-Bezoušková Režie: Marta Ferencová

BOHOVÉ EGYPTA, 3D
Sobota 27. 2.  | 19:00 hod.
USA, dobrodružný, 127 min., vstupné 150 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Bůh nebes Horus je oslepen a svržen z trůnu vládce bohů mocichtivým bohem pouště
Sethem. Ten uvrhne Egypt do krutovlády a chaosu. Mocnému Horovi musí pomoci získat
vládu zpět smrtelníci, především legendární zloděj Bek a krásná Zaya.
Hrají:  Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Courtney
Eaton, Chadwick Boseman, Rufus Sewell, Abbey Lee
Režie:   Alex Proyas

BROOKLYN
Neděle 28. 2. | 19:00 hod.
Velká Británie/Irsko/Kanada, drama, 112 min., vstupné  110 Kč, do 12 let nevhodný, s
titulky
Příběh mladé irské imigrantky, která se v padesátých letech vydává do New Yorku najít
práci  a začít  nový život.  Ve velkoměstě si  nejprve velmi těžko zvyká, ale  po té,  co se
seznámí s pohledným italským dělníkem, stesk po domově pomalu mizí.  Po smrti své
sestry se ale musí vrátit za matkou do rodného Irska a vedle starých přátel zde potkává i
novou lásku.
Hrají: Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent, Emory Cohen, Jenn
Murray,  Emily  Bett  Rickards,  Michael  Zegen,  Paulino  Nunes,  Nora-Jane  Noone,  Eva
Birthistle, Fiona Glascott, Alain Goulem, Jessica Paré
Režie:  John Crowley

                                                      Změna programu vyhrazena.


