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ANTHROPOID
Středa  2. 11.  | 19:00 hod.
Velká Británie/ČR/Francie,  válečný,  121  min.,  vstupné 100  Kč,  do  12  let  nevhodný,  s
titulky
Snímek Anthropoid vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské operace za druhé
světové války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera SS Reinharda Heydricha.
Heydrich  byl  po  Hitlerovi  a  Himmlerovi  třetím  nejvýznamnějším  mužem  Třetí  říše,
hlavním  strůjcem  Konečného  řešení  a  vůdcem  nacistických  okupačních  sil  v
Československu. Vražedná a brutální vláda tohoto muže, přezdívaného "pražský řezník",
přiměla spojenecké síly v Londýně k naplánování přísně tajné mise s kódovým označením
Operace Anthropoid, která se měla navždy zapsat do historie.
Film  sleduje  osudy  dvou  vojáků  českého  zahraničního  odboje,  Jozefa  Gabčíka  a  Jana
Kubiše, kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své okupované vlasti. Vybaveni jen
omezeným množstvím informací  a  minimální  výstrojí  musejí  v  nacisty okupovaném a
uzavřeném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha, muže, kterého řada
lidí vnímala jako Hitlerova přirozeného pokračovatele a nástupce.
Hrají:  Cillian  Murphy,  Jamie  Dornan,  Charlotte  Le  Bon,  Aňa  Geislerová,  Toby  Jones,
Harry Lloyd, Alena Mihulová, Sam Keeley, Jan Budař, Ondřej Malý, Mish Boyko, Martin
Hofmann, Václav Neužil ml., Bill Milner, Marcin Dorociński, Brian Caspe, Detlef Bothe,
Karel Heřmánek ml., Pavel Řezníček, Jiří Šimek, Patrick Kalupa, Igor Bareš
Režie: Sean Ellis

SEDM STATEČNÝCH
Čtvrtek  3. 11. - pátek  4. 11.  | 19:00 hod.
USA, western, 130 min., vstupné  110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Městečko  Rose  Creek  neustále  ohrožuje  banda  lotrů  bezohledného  průmyslníka
Bartholomewa Boqua, který se v honbě za ziskem nezastaví před ničím. Zoufalí obyvatelé
pod vedením Emmy Cullenové se rozhodnou požádat o pomoc sedm mužů, pro které,
stejně jako pro Boqua, žádné zákony neplatí. Nesourodá skupina pistolníků, hazardních
hráčů a nájemných lovců se rozhodne nevinné lidi ochránit a zastavit Boquovo jednání.
Během příprav na rozhodující souboj si těchto sedm najatých žoldnéřů postupně uvědomí,
že v tomto případě půjde více než o peníze.
Hrají:  Denzel  Washington, Chris Pratt,  Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio,  Byeong-heon
Lee,  Manuel  Garcia-Rulfo,  Martin  Sensmeier,  Haley  Bennett,  Peter  Sarsgaard,  Luke



Grimes,  Matt  Bomer,  Billy  Slaughter,  Ritchie  Montgomery,  Sean Boyd,  Cam Gigandet,
Jonathan Joss,  Mark Ashworth,  Clint James,  Dane Rhodes,  Sean Bridgers,  William Lee
Scott
Režie:  Antoine Fuqua

TROLLOVÉ
Sobota   5. 11.   | 16:00 hod. | 3D | vstupné  140 Kč
Neděle  13. 11.  | 16:00 hod. | 2D | vstupné  120 Kč
USA, animovaný, 92 min., rodinný, pro děti, český dabing
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a
zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být
šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu
žádného na jídelníčku neměli.  Trollímu králi  Peppymu se totiž  podaří  i  se  všemi jeho
poddanými utéct a založit vlastní veselé městečko Trollíkov, které se Bergenům, v čele s
princem Chroupou, nedaří a nedaří nalézt. A tak je jejich království oproti šťastnému a
barevnému Trollíkovu naplněné nabručeností, zlobou a vztekem.
Hrají: Anna Kendrick,  Chloë  Grace  Moretz,  Jason  Schwartzman,  Gwen Stefani,  Justin
Timberlake,  Zooey  Deschanel,  Christine  Baranski,  Christopher  Mintz-Plasse,  James
Corden, Kunal Nayyar, Jeffrey Tambor, John Cleese, Quvenzhané Wallis, Russell Brand,
Ron Funches 
Režie: Anand Tucker

POHÁDKY PRO EMU
Sobota  5. 11. - neděle 6. 11. | 19:00 hod.
ČR, romantická komedie, 112 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Petr  Miller  pracuje  již  řadu let  pro  imigrační  úřad v Londýně.  Zaběhaný rytmus jeho
života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě
svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je
totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký omyl. Nemá děti a ani netouží
je mít. Přesto nedokáže nad situací jen tak mávnout rukou. Co když je Ema opravdu jeho
dcera a on je její jediná šance, jak se vyhnout dětskému domovu? Chlapovi, který byl do
padesáti let  zvyklý žít  sám a rozhodně si nechce komplikovat život emocemi, převrátí
soužití  s  osmiletou  holčičkou  život  doslova  vzhůru nohama.  A  navíc  je  mu v  patách
nesmlouvavá sociální  pracovnice,  a  tak Petr musí  učinit  zásadní  rozhodnutí:  Pokud se
chce  stát  právoplatným  rodičem,  je  nutné  najít  pro  Emu  matku!  Ve  stejné  chvíli  se
seznamuje s Marií, která podobně jako Petr žije pro svou práci a téměř ztratila naději na to,
že  ji  potkají  obyčejné  radosti  života.  Marie  se  rozhodne  oběma  pomoci.  Je  třeba
nemilosrdné úřednici předložit uvěřitelnou historku. Začíná hra na lásku... Ale jak skončí?
I zázraky se občas dějí.
Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema Švábenská, Vilma Cibulková, Anna Polívková,
Jiří  Dvořák,  Marek  Taclík,  Oldřich  Vlach,  Jana  Bernášková,  Věra  Křesadlová,  Petr
Čtvrtníček, Jakub Volák, Andrea Hoffmannová



Režie: Rudolf Havlík

TRABANTEM NAPŘÍČ TICHOMOŘÍM
Pondělí  7. 11.  | 19:00 hod.
Přednáška Dana Přibáně.
Vyprávění  z  nejnáročnější  cesty Dana Přibáně o setkání  dvou světů,  které křižuje jeho
žlutý cirkus. Napříč pustou Austrálií, kde problémy střídá špatné počasí a špatné počasí
problémy, a nic nejde podle plánu do nádherné tropické Jihovýchodní Asie, jiného světa,
kde mělo být vše jednoduché a nebylo, a právě proto to stálo za to! Stovky fotek a příběhů,
které člověk někdy ani nechtěl zažít, ale o to větší má radost, že to všechno přežil.
Vstupné:
Předprodej: 170 Kč
Na místě: 200 Kč

DÍVKA VE VLAKU
Středa  9. 11. | 19:00 hod.
USA, thriller, 112 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Každý den  na cestě  do  práce  jezdí  Rachel  Watson vlakem kolem města  Witney.  Vlak
projíždí kolem jejího starého domu, kde bydlí  její  exmanžel  se svou novou manželkou
Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár. Rachel si postupně tento pár
oblíbí  a sama pro sebe si je pojmenuje ‚Jess a Jason'. Zdá se, že mají dokonalý život, a
Rachel  jim zároveň závidí  i  přeje  jejich štěstí.  Jednoho dne,  když projíždí  kolem jejich
domu, stane se  svědkem něčeho,  co od základu změní  vše,  co si  dosud o tomto páru
myslela.
Hrají: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans, Édgar
Ramírez, Allison Janney, Lisa Kudrow, Laura Prepon, Marko Caka, Mauricio Ovalle
Režie: Tate Taylor

PŘÍCHOZÍ
Čtvrtek  10. 11. - pátek 11. 11. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 117 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v
čele s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou – s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané
úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje na pokraji globální války, Banksová se společně se
svým týmem pokouší ve velmi omezeném čase najít  odpovědi – a aby je byla schopna
najít, bude muset přistoupit k činům, které mohou ohrozit nejen její vlastní život, ale dost
možná osud celého lidstva.
Hrají:  Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark
O'Brien, Joe Cobden, Russell Yuen, Nathaly Thibault, Pat Kiely, Julian Casey, Larry Day,
Shawn Campbell
Režie:    Denis Villeneuve



TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Sobota  12. 11. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 90 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci,  když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí
každý  kočičkář  a  pejskař,  najdete  v  této  animované  komediální  lahůdce.  Když  Katie
přivedla z útulku chlupaté psí monstrum jménem Baron, myslela, že Max a Baron budou
přáteli, ale opak je pravdou. Od první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému ztrpčit život,
nakonec jsou ztracení, opuštění a obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením
šíleného králíka vládnou městskému podzemí. Naštěstí má Max doma pořádnou smečku
přátel, kteří se rozhodnou, že ho nenechají na holičkách a vydají se ze svých pelíšků na
mimořádně dobrodružnou výpravu, jejímž cílem je nalezení a záchrana Maxe. Musí to
navíc  zvládnout  v  šibeničním  termínu,  než  se  jejich  páníčkové  vrátí  domů.  Jestli  by
nakonec nebylo lepší nepřemýšlet o tom, co bez nás dělají.
Hrají:  Louis  C.K.,  Eric  Stonestreet,  Kevin  Hart,  Steve  Coogan,  Ellie  Kemper,  Bobby
Moynihan,  Lake  Bell,  Dana  Carvey,  Jenny  Slate,  Albert  Brooks,  Laraine  Newman,
Hannibal Buress
Režie:  Chris Renaud, Yarrow Cheney

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Sobota  12. 11. - neděle 13. 11. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 97 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný
Sympatická  Eliška  je  na  plný  úvazek  milující  manželkou  charismatického  a  bohatého
Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji  na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem
požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako
učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta nastěhuje Elišku do
jednoho domu s nerudným Božíčkem, který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s
„ženskejma definitivně skončil". Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho
povolání  –  Božíček  pracuje  ve  vesnici  jako  hrobník.  Eliška  má  ovšem  na  chlapy  také
momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit...
Hrají: Ondřej  Vetchý,  Petra  Hřebíčková,  Václav  Postránecký,  Miroslav  Táborský,  Jiří
Langmajer,  Ondřej  Malý,  Tereza  Kostková,  Jenovéfa  Boková,  Pavla  Tomicová,  Nela
Boudová, Matouš Ruml
Režie: Tomáš Hoffman

DOCTOR STRANGE, 3D
Středa  16. 11. | 19:00 hod.
USA, fantasy, 115 min., vstupné 130  Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Studio Marvel uvádí film Doctor Strange o světoznámém neurochirurgovi Dr. Stephenu
Strangovi,  jehož  život  se  změní  po  strašlivé  dopravní  nehodě,  která  mu  znemožnila
používat ruce. Když ho tradiční medicína zklame, je Strange nucen hledat uzdravení a
naději jinde. A tak se vypraví na mystické, odloučené místo známé jako Kamar-Taj. Brzy
zjistí, že Kamar-Taj není jen chrámem uzdravení, ale i základnou pro boj s temnými silami,



jež chtějí zničit naši realitu. Zanedlouho si musí Strange – vybavený novými magickými
schopnostmi – vybrat, zda se vrátí k původnímu životu plnému bohatství a slávy, anebo
se všeho vzdá a bude bránit svět jako nejmocnější kouzelník ve vesmíru.
Hrají:  Benedict  Cumberbatch,  Chiwetel  Ejiofor,  Rachel  McAdams,  Michael  Stuhlbarg,
Mads Mikkelsen, Tilda Swinton, Benedict Wong, Amy Landecker, Scott Adkins
Režie:  Scott Derrickson

ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE
Čtvrtek  17. 11.  | 19:00 hod.  
Německo/Lucembursko, thriller, 98 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Úspěšný právník Urs je příkladem a hvězdou své profese. Má krásnou kariéru, krásnou a
perfektní ženu, krásné a drahé auto, konto naplněné penězi. Sebevražda jeho kolegy s ním
ale otřese, vždyť on taky žil takhle skvělý život. Potkává krásnou dívku, která vyznává
alternativní  způsob  života  a  zúčastní  se  experimentu  s  halucinogenními  houbičkami.
Změna života je  ale  drastičtější,  než  se  dalo  čekat.  Drogový experiment  v něm uvolní
syrové  lidské  pudy  a  na  povrch  se  dostane  jeho  odvrácená  strana.  Urse  ovládne
potlačovaná agresivita a dostane se zcela mimo kontrolu. Civilizovaný právník se promění
v člověka hnaného instinkty a v nevypočitatelného zabijáka. Utíká do lesů, na stopě už mu
je ale policie a také pomstychtivý protivník.
Hrají:  Jürgen  Prochnow,  Moritz  Bleibtreu,  Nora  von  Waldstätten,  Luc  Feit,  Bartosch
Lewandowski, Anuk Ens, Nino Porzio 
Režie:  Stephan Rick

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Pátek   18. 11. - sobota  19. 11. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 85 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
Čtyřicetiletý  Luboš  Cafourek  je  svérázný  instalatér  z  vesnice  Tuchlovice  u  Prahy.  Je
zručný  a  poctivý,  se  vším si  poradí,  žádné  práce  se  nikdy  nezalekne.  Nemá auto,  za
zákazníky  jezdí  na  kole,  nebo  autobusem,  nebo  se  nechá  vozit.  Mobil  nepoužívá,
telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví a
řídí chod celé domácnosti. Luboš má vždy na všechno nečekanou a vtipnou odpověď, ale
praktický a společenský život mu uniká mezi  prsty. Za práci si  nedokáže říct  pořádné
peníze, kamarádům opravuje zadarmo a to, co vydělá, hned utratí za jídlo pro toulavé
kočky, nebo prosází. Luboš všechno nepříjemné odsouvá na „později", nebo na „uvidíme".
Všechny jeho pokusy o kontakt se ženami končí fiaskem, mamka se marně snaží, aby syn
konečně získal partnerku... Vesnická komedie Instalatér z Tuchlovic je o muži, který všem
všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.
Hrají:  Jakub  Kohák,  Eva  Holubová,  Petra  Špalková,  Filip  Blažek,  Jan  Budař,  Petr
Čtvrtníček,  Tomáš  Matonoha,  Barbora  Poláková,  Lucie  Polišenská,  Petra  Nesvačilová,
Vendula Pizingerová
Režie:  Tomáš Vorel st.



FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
Sobota   19. 11.  | 16:00 hod. | 3D | vstupné  150 Kč
Sobota   26. 11.  | 16:00 hod. | 2D | vstupné  130 Kč
USA/V.Británie, fantasy, 132 min., rodinný, pro děti, český dabing
Newt Scamander  přichází  do  New Yorku se  svým záhadným kufříkem,  ve kterém se
nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může
stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata, některá i trochu
nebezpečná, uniknou z kufříku?
Hrají: Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Katherine Waterston, Alison Sudol,
Dan  Fogler,  Ezra  Miller,  Samantha  Morton,  Jenn  Murray,  Jon  Voight,  Gemma  Chan,
Carmen Ejogo, Christine Marzano, Faith Wood-Blagrove, Lasco Atkins,  Paul Bergquist,
Jason Redshaw, Mitchell Thornton, Peter Breitmayer, Miroslav Zaruba, Akin Gazi
Režie: David Yates

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Neděle 20. 11. | 19:00 hod.
Velká Británie/Francie/USA,  komedie,  123 min.,  vstupné 110 Kč,  do 15 let  nevhodný,
český dabing
Trvalo to trvalo, ale nejslavnější single holka na světě je konečně zpátky mezi námi. Podle
názvu to sice vypadá, že se na ni konečně usmálo štěstí, ale to by nebyla Bridget, kdyby
takový prostý akt, jakým je třeba početí, neprovázely znepokojivé otázky. Například ta,
kdo je otcem.
Hrají:  Renée  Zellweger,  Colin  Firth,  Patrick  Dempsey,  Emma  Thompson,  Shirley
Henderson,  Sarah  Solemani,  Jim  Broadbent,  James  Callis,  Celia  Imrie,  Sally  Phillips,
Gemma Jones, Enzo Cilenti, Ed Sheeran, Mark Arnold, Lasco Atkins, Adam Prickett, Clem
So, Marilyn May James, Martyn Mayger, Ben Willbond, Lee Nicholas Harris, Adam Leese
Režie: Sharon Maguire 

MOTANI – NEZKROCENÁ BRAZÍLIE
Úterý  22. 11. | 18:00 hod.
Velmi pestrá fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI napříč rozlehlou
Brazílií.  O  nádherné  divoké  přírodě,  zajímavých  a  vzácných  zvířatech,  krásném  a
nebezpečném  Riu,  pestrobarevném  karnevalu,  Amazonii,  mořském  pobřeží  a  hodně
náročné cestě doprovázené závažnými problémy.
Vstupné 100 Kč

SNOWDEN
Středa  23. 11.  | 19:00 hod.
USA, thriller, 134 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Edward Snowden změnil současný svět jako málokterý člověk. Strhující příběh Edwarda
Snowdena,  který  vedl  až  k  největší  špionážní  kauze  moderní  doby.  Nechal  za  sebou
pokojný rodinný život a vzornou kariéru v tajných službách a stal se psancem na útěku.



Odhalil  totiž   šokující  praktiky  amerických  výzvědných  služeb.  Klasik  americké
kinematografie  Oliver  Stone  zkoumá  profesní  i  rodinné  zázemí  člověka,  který  ukázal
světu,  že  jsme  stále  sledováni.  A  že  válka  proti  teroru  posloužila  jako  záminka  k
bezprecedentnímu vpádu moci do soukromí. Jde tu vážně ještě o zachování demokracie?
Snowdenova odpověď je mrazivě jasná.
Hrají:  Joseph  Gordon-Levitt,  Shailene  Woodley,  Melissa  Leo,  Zachary  Quinto,  Tom
Wilkinson, Logan Marshall-Green, Scott Eastwood, Nicolas Cage, Timothy Olyphant, Ben
Schnetzer, Rhys Ifans, Joely Richardson, Jaymes Butler, Michael Benz, Demetri Goritsas,
Keith Stanfield, Christian Contreras, Rouven Blessing, Aaron Palermo, Parker Sawyers
Režie:  Oliver Stone

HACKSAW RIDGE:ZROZENÍ HRDINY
Čtvrtek  24. 11.  | 19:00 hod.
USA/Austrálie, válečný, 131 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Andrew  Garfield  se  představí  v  roli  vojenského  medika  a  odpůrce  vojenské  služby
Desmonda T. Dosse, nečekaného hrdiny, který se v brutální bitvě postaral o záchranu 75
mužů bez jediného výstřelu ze zbraně. Dossův heroický čin z něj udělal hrdinu v očích
spolubojovníků a následně se stal prvním odpůrcem zbraní a pacifistou, který kdy získal
od Kongresu Medaili cti.
Hrají:  Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer,
Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Richard Roxburgh, Nathaniel Buzolic, Ryan Corr, Matt
Nable, Goran D. Kleut, Firass Dirani, James Mackay, Ori Pfeffer, Nico Cortez
Režie:  Mel Gibson 

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI, 3D
Pátek  25. 11. | 19:00 hod.
USA, fantasy, 128 min., vstupné 120 Kč, rodinný, mládeži přístupný, český dabing
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které poodhalují
tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile
Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé
nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná "podivnost" může zachránit
jeho nové přátele.
Hrají: Eva Green, Samuel L. Jackson, Asa Butterfield, Ella Purnell, Allison Janney, Chris
O'Dowd,  Terence  Stamp,  Rupert  Everett,  Milo  Parker,  Kim  Dickens,  Judi  Dench,  Ella
Wahlestedt,  Pixie  Davies,  O-Lan  Jones,  Scott  Handy,  Nicholas  Amer,  Jason  Redshaw,
Patricia Winker, Kornelia Horvath
Režie: Tim Burton

NOČNÍ ZVÍŘATA
Sobota  26. 11.  | 19:00 hod.
USA, thriller, 115 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky



Susan  Morrow  má  všechno,  po  čem  vždy  toužila,  a  přesto  se  ocitla  v  životní  pasti.
Kurátorka  galerie  moderního  umění  se  snaží  svou  vnitřní  prázdnotu  zaplňovat
vystavováním šokujících exponátů a po nocích bdí v prázdné zlaté kleci v luxusním domě
v L. A., ze kterého asi i před ní nápadně často utíká její partner. Rukopis románu Noční
zvířata,  který  napsal  její  bývalý  manžel  Edward,  by  mohl  být  dokonalým  lékem  na
nespavost.  Kdyby nebyl jeho příběh tak zneklidňující...  Jeho hlavním hrdinou je  Tony.
Spokojený  chlap  ve  středním  věku  vezme  ženu  a  dospívající  dceru  na  rodinnou
dovolenou  do  Nového  Mexika,  kterou  však  přetne  náhodné  noční  setkání  s  trojicí
násilníků  na  opuštěné  texaské  dálnici.  Tony  nemá  proti  přesile  sebemenší  šanci  a
nedokáže tak zabránit únosu svých blízkých. Další den se s pomocí cynického detektiva
vydává po stopách zločinců, ale šance na záchranu ženy a dcery je, zdá se, mizivá.
Hrají:  Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher,
Armie Hammer, Karl Glusman, Laura Linney, Kristin Bauer van Straten, Chelsea Taylor,
Nick Hounslow, Moose Ali Khan, Robert Aramayo, Neil Jackson, Maria Zyrianova, Jack
Wallace
Režie: Tom Ford

OSTRAVAK OSTRAVSKI
Neděle 27. 11. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 90 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
Jarek Ostravski  je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol a on
zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život
obrátí naruby. Vedením firmy je povýšen z dolu do kanceláře, aby se staral o horníky,
dostane se do zorného úhlu médií, rodiny, přátel, ale především se znásobí jeho kredit u
žen. Kdo by ale mohl tušit, jak to celé je vlastně doopravdy... Nová česká filmová komedie,
navazují na nejlepší tituly z této oblasti naší filmové tvorby „Ostravak Ostravski", byla
volně  vytvořena dle  námětu legendárního blogera  a  jeho sedmi knižních bestsellerů s
názvem Deniky Ostravaka.
Hrají:  Igor Chmela, Dušan Sitek, Jitka Smutná, Pavel Kikinčuk, Jan Vondráček, Michal
Čapka, Vladimír Polák, Filip Čapka
Režie: David Kočár

AMERICKÁ IDYLA
Středa  30. 11. | 19:00 hod.
USA, drama, 126 min., vstupné  110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Děj se odehrává v poválečné Americe. Muž vzpomíná na svůj zdánlivě perfektní život,
který právě ztroskotal. Kvůli dceřině nové politické příslušnosti hrozí zničení celé jejich
rodiny.
Hrají: Ewan  McGregor,  Jennifer  Connelly,  Dakota  Fanning,  Hannah  Nordberg,  Uzo
Aduba, Rupert Evans, Molly Parker, David Strathairn, Valorie Curry, Peter Riegert, Mark
Hildreth, Julia Silverman, Justin Clarke
Režie: Ewan McGregor,



                                                      Změna programu vyhrazena.


