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UNDERWORLD:KRVAVÉ VÁLKY, 3D
Středa  4. 1. | 19:00 hod.
USA, horor, 92 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Další  pokračování  úspěšné  filmové  série  Underworld,  tentokrát  s  podtitulem  Krvavé
války, sleduje osudy upíří smrtonošky Selene, která se brání nemilosrdným útokům jak ze
strany lykanů,  tak  i  upířího  rodu,  který  ji  zradil.  Za  pomoci  svých  jediných  spojenců
Davida a jeho otce Thomase musí zastavit odvěkou válku mezi lykany a upíry i za cenu,
že bude nucena za mír položit tu nejvyšší oběť.
Hrají: Kate Beckinsale,  Theo James, Lara Pulver, Charles Dance, Bradley James, Tobias
Menzies, Alicia Vela-Bailey, James Faulkner, Oliver Stark, Daisy Head, Peter Andersson,
Brian Caspe, David Bowles, Blažena Hlasová, Jakub Hajner, Miroslav Lhotka
Režie:  Anna Foerster

PASAŽÉŘI, 3D
Čtvrtek  5. 1. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 116 min.,  vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi
následkem poruchy probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno. Zatímco se Jim a Aurora
smiřují  se  skutečností,  že  budou  nuceni  prožít  zbytek  života  na  palubě  luxusní  lodi,
zjišťují, že mezi nimi vzniká cosi více než přátelství...až do okamžiku, kdy odhalí, že se
celá loď ocitá v obrovském nebezpečí. Jim a Aurora jsou teď těmi jedinými, kdo může
zachránit životy 5000 spících pasažérů.
Hrají:  Chris  Pratt,  Jennifer  Lawrence,  Michael  Sheen,  Laurence  Fishburne,  Aurora
Perrineau
Režie:  Morten Tyldum

ASSASSINŚ CREED, 3D
Pátek  6. 1.  | 19:00 hod.
V.Británie/Francie/USA,  akční  sci-fi,  115 min.,  vstupné 150 Kč,  do  12 let  nevhodný,  s
titulky
Usvědčený vrah Callum Lynch je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se
stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Jeho novým
vězením se stává tajné zařízení Abstergo vybavené revoluční technologií Animus, která
odhaluje v lidské DNA genetické vzpomínky a tím umožňuje vrátit se a prožít vzpomínky



předků, které byly dosud ztracené v minulosti. Callum se díky Animusu propojí se svým
prapředkem žijícím v Granadě a Seville v období španělské inkvizice v 15. století. Jmenuje
se Aguilar de Nerha a je členem bratrstva asasínů, které už několik století vede skrytou
válku s řádem templářů, svým odvěkým nepřítelem. Tajná organizace asasínů se zavázala
chránit  svobodnou  vůli  lidstva  a  snaží  se  zabránit  tomu,  aby  se  templáři  s  pomocí
inkvizice zmocnili mocného artefaktu nazývaného Jablko Ráje. A právě tento artefakt je
podle přesvědčení templářů nástrojem k ovládnutí celého světa.
Hrají:  Michael  Fassbender,  Marion Cotillard,  Jeremy Irons,  Brendan Gleeson,  Michael
Kenneth Williams,  Brian Gleeson,  Ariane Labed,  Callum Turner,  Matias  Varela,  Denis
Ménochet,  Lee  Nicholas  Harris,  Hovik  Keuchkerian,  Carlos  Bardem,  Javier  Gutiérrez,
Martyn Mayger, Jeff Mash, Coco König
Režie:   Justin Kurzel

GIUSEPPE VERDI   |  NABUCCO
Sobota 7. 1. | 18:45 hod.
Přímý přenos z  Metropolitní  opery v New Yorku.  Italské  nastudování  s  anglickými a
českými titulky, vstupné 300 Kč.  Předpokládaná délka přenosu 2 hodiny 43 minut.
Hudební  ředitel  Metropolitní  opery  James  Levine  bude  řídit  Nabucca  –  Verdiho  rané
drama z dávného Babylonu. Titulní postavu ztvární Plácido Domingo, který tím obohatí
svůj  repertoár o další  roli.  Liudmyla Monastyrska se  představí  v  náročné roli  Abigail,
Nabuccovy neústupné dcery, Jamie Barton bude zpívat Fenenu, Russell Thomas Ismaele a
Dmitrij Beloselskij kněze Zachariáše, což je role, s níž v Met v roce 2011 debutoval. 
Účinkují: Liudmyla  Monastyrska,  Jamie  Barton,  Russell  Thomas,  Plácido  Domingo,
Dmitrij Beloselskij 
Dirigent: James Levine
Režie:  Elijah Moshinsky

ANDĚL PÁNĚ
Neděle   8. 1. | 16:00 hod. | 19:00 hod.
Sobota 14. 1. - neděle 15. 1.| 16:00 hod.
ČR, pohádka, 99 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší
službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko
ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude
volná.  Hádka Petronela s  Uriášem o jablko Poznání  ale  skončí  neslavně.  V potyčce se
vzácné ovoce skutálí  až na  Zemi.  Anděl  -  popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí
šupem na svět, najít jablko Poznání a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše
se  zamotají  do  podivuhodného  reje.  Setkávají  se  s  malou  Anežkou  a  její  krásnou
maminkou  Magdalenou,  partou  nepoctivých  koledníků,  vydřiduchem  Košťálem  i
sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba
zažít velké dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i



„božských" zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes
sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění.
Hrají:  Ivan  Trojan,  Jiří  Dvořák,  Vica  Kerekes,  Anna  Čtvrtníčková,  Jiří  Bartoška,  Bolek
Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška, Stanislav Majer, Viktor Antonio, Marek Taclík, Marián
Labuda st.,  Jiřina Bohdalová,  Josef  Abrhám, Aňa Geislerová, Veronika Žilková, Martin
Huba, Petr Čtvrtníček, Gabriela Osvaldová, Klára Issová, Michal Horáček
Režie: Jiří Strach

MANŽEL NA HODINU
Středa  11. 1.| 19:00 hod.
ČR, komedie, 92 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Milanův vztah k doktorce Elišce se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan konečně odhodlá
požádat o ruku, vypadá to, že svatbě nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé „drobnosti"
– Milan je stále ženatý se Slovenkou Jankou, matkou Kryštofa, se kterou se před lety jaksi
zapomněl rozvést! Kromě Milanových lapálií je tu ještě další problém – návrat čtveřice k
hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali  jen tři...  a to je sakra málo...  Aby zachránili
partu  a  vytáhli  kamaráda  Jakuba  z  depresí,  rozhodne  se  Kryštof  přivést  do  bazénu
aquabely, se  kterými chce natrénovat  vystoupení.  Honza z Kryštofova plánu zpočátku
příliš  nadšený  není,  ale  posléze  s  vidinou  záchrany  kamaráda  a  možnosti  být  v
přítomnosti  krásných  aquabel,  se  všichni  pustí  do  přípravy  vystoupení  s  názvem
„Hodinový manžel"...
Hrají: Bolek  Polívka,  David  Novotný,  David  Matásek,  Lukáš  Latinák,  Eva  Holubová,
Zdena  Studenková,  Zuzana  Norisová,  Norbert  Lichý,  Simona  Babčáková,  Milada
Vyhnálková,  Zuzana  Stavná,  Adéla  Petřeková,  Pavel  Šimčík,  Lukáš  Příkazký,  Petr
Lněnička,  Agátka  Svobodová,  Anna  Čtvrtníčková,  Bohumil  Klepl,  Nina  Divíšková,
Weronika Skrońska
Režie:  Tomáš Svoboda

PROČ PRÁVĚ ON?
Čtvrtek  12. 1. | 19:00 hod.
USA, komedie, 111 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. A přesně to se stalo Nedovi, který přijel s
rodinou za svou dcerou Stephanii a jejím novým přítelem Lairdem do Silicon Valley, kde
oba pracují. Těšil se, že na svátky bude rodina pohromadě a on se seznámí s partnerem
své dcery. Jediné, co jej ale čeká je naprostý šok. Jeho milovaná dcera, světlo jeho života, si
nabrnkla  bláznivě  potetovaného,  brutálně  upřímného,  bezohledně  bezstarostného  a
naprosto výstředního počítačového multimilionáře.  Laird postrádá jakékoliv  zábrany a
všechny problémy řeší tím, že si jich vůbec nevšímá nebo je prostě převálcuje. A teď chce
během vánočních svátků získat požehnání od rodičů své milé, ještě než ji požádá o ruku...
Hrají:  James Franco, Bryan Cranston, Zoey Deutch, Megan Mullally, Andrew Rannells,
Keegan-Michael Key, Griffin Gluck, Casey Wilson, Zack Pearlman, Steve Aoki, Jee Young
Han



Režie: John Hamburg

ROGUE ONE:STAR WARS STORY, 3D
Pátek  13. 1. | 19:00 hod.  
USA, akční sci-fi, 133 min., vstupné  130  Kč, mládeži přístupný, český dabing
Příběh je zasazen těsně před události v Epizodě IV - Nová naděje. Hlavními hrdiny bude
skupina  povstalců,  kterým  se  povede  dostat  k  plánům  k  nejmocnější  zbrani  Impéria,
Hvězdě smrti.
Hrají:  Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Wen Jiang,
Forest  Whitaker,  Mads  Mikkelsen,  Alan  Tudyk,  Jonathan  Aris,  Genevieve  O'Reilly,
Warwick Davis, Jimmy Smits, James Earl Jones, Arthur L. Bernstein, Attila G. Kerekes,
Ned Dennehy, Alistair Petrie, Daniel Eghan
Režie: Gareth Edwards

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, 3D
Sobota 14. 1. | 19:00 hod.
USA, fantasy, 94 min., vstupné 150 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Bitvami  protřelý  žoldák  přijíždí  na  Dálný  východ,  aby  se  zmocnil  tajemství  výroby
střelného prachu. Během své pouti narazí na největší stavbu, kterou kdy lidstvo stvořilo.
Bohužel také na vlastní kůži pozná důvody pro její existenci.
Legendární  režisér  Zhang Yimou (Klan  létajících  dýk,  Nikdo nesmí  chybět)  přichází  s
velkolepým  filmem  Velká  čínská  zeď  ,  kde  jedním  z  hlavních  hrdinů  je  právě  tato
neuvěřitelná stavba, která dodnes nebyla překonána. A v dalších rolích pak uvidíte takové
hvězdy jako je Matt Damon nebo Willem Dafoe.
Hrají: Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe, Pedro Pascal, Han Lu, Tian Jing, Hanyu
Zhang, Eddie Peng, Kenny Lin, Numan Acar, Xuan Huang
Režie:  Yimou Zhang

VŠECHNO NEBO NIC
Neděle  15. 1. | 19:00 hod.
ČR, romantická komedie, 107 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Linda  a  Vanda  jsou  pohledné  třicítky,  nerozlučné  kamarádky  a  taky  spolumajitelky
malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou
dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce,
která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho
pravého. Aktivně. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků,
ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké... Životy téhle trojice nakonec stejně
zamotá několik mužů. Lindě charismatický developer Jakub, který není tím, kým se zdá
být. Vandě bývalý profesor z vysoké školy Aladar, jehož je ochotná si vzít, „protože ji má
rád".  A  Edo  se  už  zase  přizpůsobuje  dalšímu  příteli,  Leovi...  Nakonec  ale  všechno
dopadne úplně jinak, než všichni čekali..
Hrají:  Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski, Paweł Deląg, Ondřej Sokol, Petr



Vaněk, Ľuboš Kostelný, Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Jan Budař, Vlastina Svátková,
Petra  Hřebíčková,  Bronisław  Wrocławski,  Vladimíra  Havlíčková,  Marek  Salvet,  David
Piskor, Amélie Pokorná, Václav Upír Krejčí, Leoš Mareš
Režie: Marta Ferencová

SPRAVEDLNOST PRO MOU DCERU
Středa 18. 1. | 19:00 hod.
Německo/Francie, drama, 87 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
V červenci  roku 1982  dostává André  Bamberski  zprávu o smrti  své  čtrnáctileté  dcery
Kalinky. Dívka trávila prázdniny v Německu u matky a jejího nového manžela doktora
Krombacha. Brzy vyjdou najevo podezřelé okolnosti její smrti. Chování doktora Dietera
Krombacha i  podivná pitva vyvolávají  řadu otázek.  André Bamberski  je  přesvědčen o
Krombachově vině.  Začíná  zápas  o  jeho usvědčení,  který  bude trvat  27  let  a  stane  se
jediným smyslem otcova života.
Hrají:  Daniel  Auteuil,  Sebastian  Koch,  Marie-Josée  Croze,  Christelle  Cornil,  Audrey
Quoturi,  Patrick  Hauthier,  Christian  Kmiotek,  Serge  Feuillard,  Fred  Personne,  Thérèse
Roussel
Režie:  Vincent Garenq

xXx:NÁVRAT XANDERA CAGE, 3D
Čtvrtek  19. 1.| 19:00 hod.
USA, akční, 105 min., vstupné 150 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Xander Cage nebyl takový hlupák, aby se na Bora Bora nechal zabít, jak nám jeden agent v
NOVÉ DIMENZI tvrdil, naopak byl dostatečně chytrý na to, aby držel hubu a jednoduše
Gibbonsovi  zmizel. Cage se bohužel začal znovu věnovat kaskadérským kouskům a jedna
z těch blbostí  ho opět dostane do Gibbonsova hledáčku.  Tomu štěstí  přeje,  protože ze
světa  zrovna  zmizelo  několik  nukleárních  hlavic  (bylo  by  velice  nešťastné,  kdyby  se
objevily v zaparkovaném autě před Bílým domem) a Xander je, zdá se, jediný, kdo může
zjistit, kde teď ty atomovky jsou. Náš starý dobrý XXX totiž, až na pár drobností, vypadá
přesně jako chlápek, co má vazbu na Rusy, kteří jsou za zmizení bomb zodpovědní. Pouští
se tedy znovu do akce a tak jako minule se bude střílet a taky vybuchovat…
Hrají:  Vin Diesel,  Samuel L. Jackson, Deepika Padukone, Tony Jaa, Donnie Yen, Nina
Dobrev,  Ice  Cube,  Ruby Rose,  Toni  Collette,  Hermione Corfield,  Al  Sapienza,  Andrey
Ivchenko
Režie:  D.J. Caruso

ROZPOLCENÝ
Pátek 20. 1. | 19:00 hod.
USA, horor, 116 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Kevin má nejméně 23 odlišných osobností. Jednoho dne unese za denního světla tři dívky.
Zatímco jsou dívky drženy v zajetí, přicházejí na to, že Kevin je pokaždé někdo jiný a
nemůžou tak vědět, kdo přijde příště. Je možné, že to bude 9leté dítě nebo snad starší



dáma. Kevin se svými mnohonásobnými identitami dokáže pouhými myšlenkami změnit
vlastnosti svého těla, a dokáže tak vlastně téměř cokoliv. Dny se chýlí ke konci a na povrch
vyplouvá, proč byly dívky uneseny. Poslední a nejhorší identita se blíží – "zvíře".
Hrají:  James  McAvoy,  Haley  Lu  Richardson,  Kim  Director,  Anya  Taylor-Joy,  Betty
Buckley, Lyne Renee, Jessica Sula, Sterling K. Brown, Neal Huff
Režie:   M. Night Shyamalan

CHARLES GOUNOD   |  ROMEO A JULIE
Sobota 21. 1. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Francouzské nastudování s anglickými a
českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny 20 minut.
Vittorio Grigolo a Diana Damrau se po úspěchu Massenetovy Manon opět setkají na scéně
Met, tentokrát v nové inscenaci Gounodovy opery Romeo a Julie v režii Bartletta Shera a
pod taktovkou Gianandrey Noseda. Role Julie bude pro Damrau osobním debutem. V roli
Mercutia uslyšíme Elliota Madoreho a jako otec Lorenzo se představí Michail Petrenko.
Sherova  inscenace  vznikla  v  koprodukci  s  La  Scalou  a  poprvé  byla  uvedena  na
Salcburském festivalu v roce 2008.
Účinkují: Diana Damrau, Vittorio Grigolo, Elliot Madore, Michail Petrenko
Dirigent: Gianandrea Noseda
Režie:  Bartlett Sher

DIVOKÉ VLNY 2
Neděle 22. 1. |16:00 hod.
USA, animovaný, 85 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Animovaná komedie Divoké vlny měla v roce 2007 velký úspěch, nyní po deseti letech
vstupuje do kin pokračování a surfaři ve fraku jsou zpět!
Mladý tučňák Cody Maverick dal vale ledovým planinám domova a vydal se na exotický
ostrov  Pin-Guí,  aby  se  před  davy  fanoušků  a  objektivy  kamer  zúčastnil  surfařského
šampionátu.  Byla  z  toho  velká  sláva,  Cody  našel  sám  sebe  a  taky  kamarády.  Cody,
surfující kuře Joe a plavčice Lani se dají dohromady s partou pěti radikálních surfařů, kteří
jsou  silní,  namachrovaní,  namistrovaní  a  kteří  vyhledávají  ve  vlnách  jen  ten  nejtvrdší
adrenalin.  Tahle Velká pětka vezme Codyho a kámoše na cestu na to nejlegendárnější
surfovací místo na Zemi, do surfařského ráje, kde jsou vlny opravdu divoké.
Hrají: John Cena, Mark Calaway, Saraya-Jade Bevis, Paul Levesque, Vince McMahon
Režie:   Henry You

POD ROUŠKOU NOCI
Neděle 22. 1. |19:00 hod.
USA, krimi, 129 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Joe Coughlin se živí v Bostonu druhé poloviny dvacátých let minulého století drobnými
akcičkami pro kápa Tima Hickeyho. Tuhle řídí ilegální podnik, támhle vybílí hernu, která
nemá to správné povolení. A celou tu dobu si stále opakuje, že není gangster, že je jen



kriminálník, který si pod rouškou noci vytváří vlastní pravidla a žije svobodně. Jenže pak
narazí na Emmu Gouldovou, milenku mocného Alberta Whitea.
Následující  události  jej  zavedou  do  nechvalně  proslulého  vězení  Charlestownu,  k
seznámení s bossem místní italské mafie a nakonec k přestěhování na slunnou Floridu,
kde má dát do kupy byznys s rumem a doutníky. A dost možná i s revolucí na Kubě.
Hrají: Zoe  Saldana,  Elle  Fanning,  Ben  Affleck,  Sienna  Miller,  Chris  Messina,  Scott
Eastwood,  Anthony Michael  Hall,  Brendan Gleeson,  Chris Cooper,  Max Casella,  Chris
Sullivan, J.D. Evermore, Brendan Egan, Ric Sarabia
Režie: Ben Affleck

ZNIČENI LÁSKOU
Středa  25. 1. | 19:00 hod.
Francie/Belgie, drama, 110 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Žena  -  vězeňkyně,  čekající  na  verdikt  nad svou budoucností,  objeví  v  sobě  schopnost
úpřímného citu vůči muži - řediteli věznice. Vědom si vzájemného vztahu se muž zmítá
mezi  pocitem moci  a  neočekávanými  lidskými emocemi  vůči  nesprávné ženě.  Vedena
touhou po lásce, naivitou i silnými ambicemi žena využívá jedinou účinnou zbraň: svoji
ženskost. Příběh nešťastné lásky podle skutečných událostí je převyprávěn ze dvou uhlů
pohledu – podle záznamů ze soudních procesů a optikou veřejnosti.
Hrají: Guillaume Gallienne, Adèle Exarchopoulos, Stéphanie Cléau, Marie Rivière, Marie
Berto, Stéphane Roquet, Gilles Kneuse
Režie:  Pierre Godeau

KRÁLOVNA KRISTÝNA
Čtvrtek 26. 1. | 19:00 hod.
Kanada/Finsko/Německo, historické drama, 106 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný,
s titulky
Příběh švédské královny Kristýny, která nastoupila na trůn ve věku šesti let, je portrétem
extravagantní  mladé ženy, jež se vzpírala tradici  i  konvencím a mimoděk změnila běh
dějin. Mladá žena vzdorující konzervativním silám bránícím pokroku je rozkročena mezi
rozumem  a  citem,  mezi  kvalitním  moderním  vzděláním  a  anachronickým  světem
státnických povinností – mezi brilancí své mysli a nesrozumitelnými touhami svého těla.
Hrají: Malin Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist, Lucas Bryant, Laura Birn, Hippolyte
Girardot,  Peter  Lohmeyer,  François  Arnaud,  Martina Gedeck,  Patrick  Bauchau,  Samuli
Edelmann
Režie:  Mika Kaurismäki 

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA, 3D
Pátek 27. 1. | 19:00 hod.
Německo/Austrálie/Kanada/Francie,  akční  sci-fi,  107  min.,  vstupné  140  Kč,  do  12  let
nevhodný, s titulky
Film přímo navazuje na události snímku Resident Evil: Odveta. Alice jako jediná přežije



klíčový střet  s  nemrtvými,  který měl rozhodnout o osudu lidstva.  Nyní  se  Alice musí
vrátit tam, kde celá katastrofa začala - do podzemního komplexu Hive v Raccoon City,
kde  společnost  Umbrella  Corporation  hromadí  své  síly  a  chystá  finální  útok  proti
posledním hrstkám lidí, kterým se apokalypsu dosud podařilo přežít.
Hrají: Milla Jovovich, Shawn Roberts, Ali Larter, Sienna Guillory, Wentworth Miller, Urb
Johann,  Bingbing Li,  Spencer  Locke,  Joon-ki  Lee,  Iain  Glen,  William Levy,  Lee  Raviv,
Fraser James, Ruby Rose
Režie: Paul W.S. Anderson

PSÍ POSLÁNÍ
Sobota 28. 1. | 16:00 hod.
USA, rodinná komedie, 101 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Všichni  pejsci  jednou přijdou do nebe,  ale  nejprve  musí  splnit  své  poslání.   Dojemné
vyprávění o psích osudech a jejich návratech k nám lidem, natočené podle stejnojmenného
knižního bestselleru Bruce W. Camerona.
Hrají:  Britt Robertson, Dennis Quaid, Josh Gad, Peggy Lipton, Juliet Rylance, John Ortiz,
Luke  Kirby,  Gabrielle  Rose,  Caroline  Cave,  Nicole  LaPlaca,  Michael  Patric,  Michael
Bofshever, Robert Mann, Kelly-Ruth Mercier, K.J. Apa, Bryce Gheisar
Režie: Lasse Hallström

SPOJENCI
Sobota 28. 1. | 19:00 hod.
USA, romantické drama, 124 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
V roce 1942 pracuje Max Vatan jako spojenecký špión.  Jeho nový úkol ho přivede do
Casablanky. Zde předstírá, že je manželem Marianne Beausejour, odbojářky, která pracuje
v německých budovách a je pro Maxe cenným zdrojem informací. Během nebezpečné hry
s falešnými identitami se do sebe zamilují a rozhodnou se, že začnou nový život v Anglii,
nyní  již  jako  rodiče  společného  potomka.  Jenže  tento  sen  o  novém  životě  musí  Max
opustit, když se o Marianne dozví, že je dvojitá agentka a dostane za úkol ji zabít...
Hrají: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Charlotte
Hope,  Raffey  Cassidy,  Lasco  Atkins,  Marion  Bailey,  Christian  Rubeck,  Daniel  Betts,
Miroslav Zaruba, Lukas Johne
Režie: Robert Zemeckis

MILUJI TĚ MODŘE
Neděle 29. 1. | 19:00 hod.
ČR, romantická komedie, 90 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho život
by už měl mít „ustálenou" podobu a pevné obrysy. Opak je pravdou. Právě teď prožívá
Bárta docela smolné období.  Dostane výpověď z Národní galerie, žije stále pod jednou
střechou s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a nedaří se mu ani skvělý
výtvarný projekt, který realizuje se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom! Ve



výloze luxusního pražského klenotnictví objeví Bárta dívku Terezu, krásnou aranžérku -
tajemnou, cudnou i vášnivou, prostě nevyzpytatelnou. Přitahuje ho nebývalou silou a jeho
staromládenecký život je naráz vzhůru nohama. Tereza je dívka jeho snů – ale je tu ještě
„ten" třetí – přítel Terezy, artista Igor, rapl a žárlivec, který nedokáže pochopit, že lásku si
nelze udržet ostřím nože. Vztah Terezy a Igora pomalu končí, i když se to neobejde bez
bouřlivých a citově vypjatých scén. Na Davidovi je, zda dokáže ustát všechny karamboly
rozchodu Terezy s Igorem a zda si dokáže získat Terezinu přízeň... Není to lehké, protože
Tereza jednoho dne záhadně zmizí...
Hrají:   Taťjana  Medvecká,  Václav  Jílek,  Denisa  Nesvačilová,  Vladimír  Kratina,  Marek
Vašut, Hana Vagnerová, Rostislav Novák ml., Tereza Bebarová, Miroslav Táborský, Filip
Kaňkovský, Oldřich Vlach, Zdeněk Žák
Režie:  Miloslav Šmídmajer

                                                      Změna programu vyhrazena.


