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HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Neděle  1. 10. | 16:00 hod.| vstupné 110 Kč
Sobota 21.10. | 16:00 hod.| vstupné 100 Kč
ČR, animovaná komedie, 85 min., rodinný, pro děti
Legendární  hrdinové,  které  dobře  znáte,  přicházejí  v  animované  komedii  pro  celou
rodinu.  Filmový  příběh  Hurvínek  a  kouzelné  muzeum  nabízí  zcela  nové,  původní
dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání.
Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří  se mu proniknout do uzavřených prostor
muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen
tajemství  kouzelného  muzea,  ale  i  klíč  k  jeho  záchraně.  Hurvínka  čeká  největší
dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro
přátelství,  aby  zachránil  ´taťuldu´,  ale  i  kouzelné  muzeum  a  celé  město  z  nadvlády
zločinného Pána loutek.
Hrají: Martin Klásek, Helena Štáchová, Petr Rychlý, Martin Dejdar, Jan Vondráček, Jiří
Lábus, Vilém Udatný, Václav Vydra nejml., Jana Postlerová, Jitka Sedláčková, Libor Terš,
Zbyšek Pantůček
Režie:   Martin Kotík, Inna Jevlannikova

PO STRNIŠTI BOS
Neděle  1. 10. | 19:00 hod.
ČR, drama, 90 min., vstupné  100 Kč, rodinný, mládeži přístupný 
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v
Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k
příbuzným.Městečko,  kde  chlapec  dosud  trávil  jen  prázdniny,  se  nyní  stává  jeho
domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit  novému prostředí a také soužití
pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka.
Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž
svět je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale také k
nečekaným rodinným tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se
sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší
prokázat  odvahu vůči  vlastní  rodině.Film vznikl  podle stejnojmenné knihy vzpomínek
Zdeňka Svěráka a  tematicky zapadá do tetralogie  filmů Kolja,  Obecná  škola  a  Vratné
lahve, které vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných událostí 20. století.



Hrají:  Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska, Alois Grec, Viera Pavlíková, Oldřich
Kaiser,  Zuzana  Stivínová,  Hynek  Čermák,  Petra  Špalková,  Zdeněk  Svěrák,  Sebastian
Pošmourný, Miroslav Hanuš, Petr Brukner, Miroslav Táborský, Dominika Frydrychová,
Ivana Lokajová, Martin Havelka, Martin Uhlíř
Režie:  Jan Svěrák

Co se dá zažít S KOLOBĚŽKOU za 238 dní?
Středa 4. 10. | 19:00 hod. | vstupné 100 Kč
... můžete se s ní plavit na lodi 4000km Amazonií, naštvat stádo býků, ztratit přilbu při
útěku  z  Machu  Picchu,  naučit  jezdit  na  koloběžce  indiánské  kmeny  Shipibo,  Bora  a
Camisea,  dá  se  stihnout  také  vytlačit  koloběžku do 4388m nad mořem,  vařit  magické
lektvary pro rituál s ayahuascou a sklízet na něj se šamanem suroviny, u toho naštvat čtyři
hlídače z miniterstva vnitra, být okraden o pár bot na policejní stanici a další 4 páry bot
prošoupat při odrážení, při tom všem dokážete sníst 5kg místní sladkosti "dulce de leche"
a i tak shodit ze své váhy 7kg , zvládnete také jet nejvyšší rychlostí z kopce 58km/h, sníst
80 porcí vajíčka v housce "pan con huevo" a vypít hektolitr Coca-Coly, spát na farmě vedle
lam, v chlívku u krav, mezi slepicemi, na hasičských stanicích, v restauracích, v hostelech,
v dílně na výměnu oleje, v lese, vedle bezdomovců v parku, na stavbě, v centru červeného
kříže, na pláži,  v posilovně,  na louce,  na poli,  pod stromem, na benzínové pumpě,  ve
skladu odpadků, na lodi, na chodníku uprostřed města, no a nebo prostě u někoho cizího
doma na gauči a také stihnete ujet denní rekord 157km (v Andách 3800mnm), 3x píchnout
duši,  přijít  o  blatníky,  naučit  se  indiánský  pozdrav:  "Jakon  yame!"  (Dobrý  večer!),
zlikvidovat 3 
mobily, jeden tablet, ztratit bankovní kartu, vykoupat se v Pacifiku, Karibiku a Atlantiku
no a vlastně ještě přejet kontinent napříč 15ti zeměmi.
To vše a ještě možná více zažili dva dobrodruzi z nedalekého Kolína – Marek Jelínek a

Michal Kohoutek. Jaké to bylo? Přijďte se jich zeptat.

TO
Čtvrtek  5. 10. | 19:00 hod.
USA, horor, 135 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu toho,
čeho se nejvíce bojíte. Důvod je jediný: strach ochutí naše maso a "To" může začít hodovat.
Ale  pozor!  Živí  se  hlavně  dětmi,  protože  jejich  strach  je  mnohem  jednodušší  než  u
dospělých. Tak to chodí odpradávna, jenže v roce 1958, zrovna v době, kdy má klaun
Pennywise žně, se spojí parta dětí a "To" porazí. Myslí si, že ho zabily, ale... v roce 1985 je
jisté, že "To" žije a střádá strašlivou pomstu. Sedm členů tehdejší dětské party musí opět
čelit hrůzám mládí, na které časem raději a neúmyslně zapomněli.
Hrají:  Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor,
Jack  Dylan  Grazer,  Chosen  Jacobs,  Wyatt  Oleff,  Javier  Botet,  Owen  Teague,  Steven
Williams,  Nicholas Hamilton,  Megan Charpentier,  Stephen Bogaert,  Ari Cohen,  Cyndy
Day, David Katzenberg, Pip Dwyer, Logan Thompson, Jackson Robert Scott



Režie:    Andres Muschietti

BLADE RUNNER 2049
Pátek    6. 10. | 19:00 hod. | 3D | vstupné 140 Kč
Středa 11. 10. | 19:00 hod. | 2D | vstupné 120 Kč
USA/Kanada/V.Británie, akční sci-fi, 163 min., do 12 let nevhodný, s titulky
Třicet  let  po  událostech  prvního  filmu  odhaluje  nový  Blade  Runner  a  důstojník
losangeleské policie K dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela
rozvrátit  poslední  zbytky  lidské  společnosti.  Toto  odhalení  ho  nutí  zahájit  pátrání  po
Rickovi  Deckardovi,  bývalém Blade  Runnerovi  losangeleské  policie,  který  je  už  30  let
nezvěstný
Hrají:  Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Ana de
Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian,
Hiam Abbass, Lennie James
Režie:  Denis Villeneuve

VINCENZO BELLINI  |  NORMA  (NORMA)
Sobota 7. říjen 2017  |  18.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Italské nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka: 3h. 4min. včetně přestávky
Sezonu 2017-2018 zahájí nová inscenace Belliniho belcantové tragédie Norma v titulní roli
se Sondrou Radvanovsky, která ji úspěšně ztvárnila již v roce 2013 nejen v Met, ale i v
Kanadské operní společnosti, Sanfranciské opeře, Bavorské státní opeře, Gran Teatre del
Liceu a Lyrické opeře v Chicagu, a stala se jednou z nejlepších současných interpretek této
ikonické role. Norminu kolegyni a zároveň sokyni Adalgisu bude zpívat Joyce DiDonato,
Polliona  ztvární  Joseph  Calleja  a  v  roli  Orovesa  se  představí  Matthew  Rose.  Novou
inscenaci režíruje Sir David McVicar a Orchestr Metropolitní opery bude řídit Carlo Rizzi.
Účinkují: Sondra Radvanovsky, Joyce DiDonato, Joseph Calleja, Matthew Rose
Dirigent: Carlo Rizzi
Režie: Sir David McVicar

MAX, DÍVKA S KNIHOU
Neděle  8. 10. | 17:00 hod. | vstupné 50 Kč
Slavnostní  světová  premiéra  filmu  Max  za  účasti  herců  a  tvůrců.  Příběh  o  mladém
nadějném  sportovci,  kterému  osud  postavil  do  cesty  překážku  v  podobě  invalidního
vozíku. Chlapec se však nevzdává. Prožívá sice nelehké období, ale snaží se hledat nový
smysl  života.Na  plátně  se  během  slavnosti  objeví  i  další  krátké  snímky:  mezinárodní
porotou na festivalu UNICA v německém Dortmundu oceněný film Dívka s knihou s
Johankou  Přenosilovou  a  Janem  Kukralem  v  hlavních  rolích,  a  v  průřezu  čtyřletého
období filmové tvorby například Ztracená, Child Beer Challange, Lupičíkův Štědrý den,
Pan X, Děsnění, Tichá prosba, Tajemství opuštěného podkroví a další snímky z produkce
Tylovy herecké školy. 



Hrají:  Mikuláš  Ečer,  Václav  Veselý,  Alena Votavová,  Pavel  Školný,  Tereza Tahadlová,
Veronika Větrovská, Jan Kukral, Filip Mašek, Veronika Pokorná, Eliška Novotná.
Kamera: Jakub Sloup
Režie: Jaroslav Beran

WIND RIVER
Čtvrtek  12. 10. | 19:00 hod.
USA/V.Británie/Kanada, thriller, 107 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Stopař  Cory  Lambert  objeví  uprostřed  zasněžené pusté  krajiny  Wyomingu tělo  mrtvé
indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI Jane Bannerová, která do
odlehlé indiánské rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné
podnebí, jež tam panuje. Na pomoc s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho a společně se
snaží přijít na kloub záhadné smrti...
Hrají: Jeremy  Renner,  Elizabeth  Olsen,  Graham  Greene,  Jon  Bernthal,  Julia  Jones,  Gil
Birmingham, Kelsey Chow, Martin Sensmeier, Eric Lange, Mason D. Davis, Blake Robbins,
Tara Karsian, James Jordan, Devin Hansen
Režie:   Taylor Sheridan

SNĚHULÁK
Pátek    13. 10. | 19:00 hod.
Neděle  15. 10. | 19:00 hod.
USA/V.Británie/Švédsko, krimi, vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Harry Hole je enfant terrible týmu, vyšetřujícího zločiny v norské metropoli.  Na jedné
straně  je  to  výjimečně  dobrý  detektiv,  jehož  netradiční  metody  skoro  vždy  vedou  k
úspěchu, na straně druhé se však jedná o nezodpovědného alkoholika s tolika prohřešky,
že je už dál nechtějí přehlížet nejen jeho nadřízení, ale ani jeho přítelkyně Rachel, s níž se
právě rozešel.  Jediné, co stojí  mezi  ním a pitím, je případ, který by ho přivedl na jiné
myšlenky. Ke smůle jedné ženy, která zmizela uprostřed noci ze svého domu a o pár dní
později byla nalezena brutálně zavražděná, se Harry právě dočkal. Postavený sněhulák,
který na místě činu zůstal jako jediné vodítko, naznačuje, že tenhle pachatel si chce hrát a
že si dost možná už párkrát takhle hrál i v minulosti. A že ho to baví čím dál víc a nehodlá
s  tím  přestat.  Přestože  Harrymu  v  pátrání  pomáhá  brilantní  mladá  vyšetřovatelka
Katherine Bratt, nepřestávají policisté tahat za kratší konec. Záplava domnělých i pravých
stop  a  hned  několik  podezřelých  vytvářejí  pachateli  dokonalou  clonu,  za  níž  může
nerušeně stavět  sněhuláky, vraždit  a  dělat si  legraci  z  Harryho Holea. Jenže skvělému
poldovi stačí i vrahova nepatrná chyba k tomu, aby se chytil stopy a už ji nepustil.
Hrají: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Chloë Sevigny, Val Kilmer, J.K. Simmons,
Charlotte  Gainsbourg,  Toby  Jones,  James  D'Arcy,  Jamie  Clayton,  Sofia  Helin,  Ronan
Vibert,  Jakob  Oftebro,  David  Dencik,  Alec  Newman,  Jo  Nesbø,  Jonas  Karlsson,  Silvia
Busuioc, Peter Dalle, Irina Kara, Martin Grid Toennesen
Režie:   Tomas Alfredson



ZAHRADNICTVÍ:DEZERTÉR
Neděle  22. 10. | 19:00 hod.
ČR/SR, drama, 116 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí
v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v
centru  Prahy  Otto  Bock  a  jeho  rodina,  kterou  zde  zaměstnává.  Podnik  je  smyslem  a
naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se
svou manželkou Elou a jejími sestrami Bedřiškou a Vilmou. Sestry společně přežily válku
a  německou  okupaci  a  staraly  se  o  malé  děti  svých  manželů,  kteří  byli  zatčeni  za
protinacistický odboj.  Teď všichni s ohromným úsilím realizují  svůj sen, jenže přichází
zlom po únorovém komunistickém puči. Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se
podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky otřesu pro něj i  pro jeho
rodinu fatální...
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Aňa Geislerová, Jiří Macháček, Martin Finger,  Klára
Melíšková, Gabriela Míčová, David Novotný, Lenka Krobotová, Sabina Remundová, Karel
Dobrý, Miroslav Táborský, Vendula Svobodová, Elizaveta Maximová, Ondřej Sokol
Režie:  Jan Hřebejk

WOLFGANG AMADEUS MOZART   |  DIE ZAUBERFLÖTE (KOUZELNÁ FLÉTNA)
Sobota 14. říjen 2017  |  18.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka: 3h. 9min. včetně přestávky
Emeritní  hudební  ředitel  Metropolitní  opery  James  Levine  bude  dirigovat  Mozartovu
mistrovskou Kouzelnou flétnu, kterou v Met inscenovala režisérka Julie Taymor, držitelka
ocenění Tony Award. Rolí Paminy bude v Metropolitní opeře debutovat Golda Schultz,
jako Královna noci se představí Kathryn Lewek, pohádkového prince Tamina bude zpívat
Charles Castronovo, ptáčníka Papagena Markus Werba, Chrámového mluvčího ztvární
Christian Van Horn a René Pape opět vystoupí v roli Sarastra. Zkrácená verze Kouzelné
flétny zpívaná v anglickém jazyce a určená v předvánočním čase hlavně rodičům s dětmi
byla v roce 2006 vůbec prvním HD přenosem, který byl vysílán do kin po celém světě. Ve
své původní nezkrácené podobě a na německé libreto se Kouzelná flétna bude v rámci
Live in HD vysílat vůbec poprvé.
Účinkují: Golda Schultz, Kathryn Lewek, Charles Castronovo, Markus Werba, Christian
Van Horn, Sarastro
Dirigent: James Levine
Režie: Julie Taymor

HORA MEZI NÁMI
Středa 18. 10. | 19:00 hod.
USA, drama, 104 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Po  tragické  nehodě  letadla  musí  dva  navzájem  cizí  lidé  spojit  své  síly,  aby  přežili  v
extrémních podmínkách vysoko v horách pokrytých sněhem. Když si uvědomí, že pomoc



není  na  cestě,  vydají  se  na  riskantní  cestu  napříč  několika  stovkami  mil  divočiny.
Navzájem si pomáhají, aby cestu vydrželi, a zároveň v sobě objevují sílu, o které nikdy
předtím neměli ani tušení.
Hrají:   Kate Winslet, Idris Elba, Dermot Mulroney, Beau Bridges, Waleed Zuaiter, Lucia
Walters, Lee Majdoub, Adam Lolacher
Režie:   Hany Abu-Assad

BAJKEŘI
Čtvrtek  19. 10.| 19:00 hod.
Sobota   21. 10. | 19:00 hod.
Sobota   28. 10. | 16:00 hod.
ČR, komedie, 95 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě
sociálních  sítí.  Vztahy  pro  ně  představují  chaty  s  virtuálními  dívkami,  které  nikdy
neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní
problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se
pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S
překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status
na  facebooku,  opravdové  dívky  vypadají  poněkud  lépe,  než  kreslené  akční  hrdinky
počítačových her a k lásce patří také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s
humorem,  se  dá  zvládnout  nejen  výšlap  do  strmého  kopce,  stavba  stanu,  chybějící
elektrická zásuvka, ale také sok v lásce.
Hrají: Hana  Vagnerová,  Adam  Mišík,  Jan  Komínek,  Vojtěch  Machuta,  Celeste
Buckingham, Tomáš Matonoha, Michal Suchánek, Vanda Hybnerová, Václav Postránecký,
Pavel  Nečas,  Dana Batulková,  Štepánka Fingerhutová,  Julie  Šurková,  Esther  Lubadika,
Jakub Štáfek
Režie: Martin Kopp

GEOSTORM:GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ, 3D
Pátek  20. 10. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 109 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Po  sérii  bezprecedentních  přírodních  katastrof  ohrožujících  naši  planetu  se  přední
představitelé  z  celého  světa  dohodnou  na  vytvoření  rozsáhlé  sítě  satelitů  k  řízení
globálního klimatu, které mají zajistit bezpečnosti všech obyvatel planety. Ale nyní se něco
pokazilo  –  systém vytvořený k ochraně  Země začne  na  Zemi útočit  a  začíná závod s
časem, kdy je nutné zjistit skutečnou hrozbu dříve, než geomagnetická bouře smete ze
zemského povrchu všechno... a všechny.
Hrají:    Katheryn Winnick, Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy
Garcia,  Robert Sheehan, Amr Waked, Mare Winningham, Alexandra Maria Lara, Drew
Powell, Eugenio Derbez, Sterling Jerins, Gregory Alan Williams, Adepero Oduye, David
Jensen,  David  S.  Lee,  Ritchie  Montgomery,  John  Ceallach,  Randall  Newsome,  Dustan
Costine,



Režie:    Dean Devlin

MATKA!
Středa  25. 10. | 19:00 hod.
USA, thriller, 115 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Nejhorší  zvuk,  který můžete uslyšet  v ráji,  je zaklepání  na dveře.  Jennifer Lawrence a
Javier Bardem hrají v thrilleru matka! manželský pár, jehož idylické soužití v nádherném
domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibývá.
Hrají:  Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson,
Brian Gleeson, Jovan Adepo, Raphael Grosz-Harvey, Andreas Apergis, Stephen McHattie,
Kristen  Wiig,  Robert  Higden,  Amanda  Warren,  Marcia  Jean  Kurtz,  Emily  Hampshire,
Cristina Rosato, Sarah-Jeanne Labrosse, Deena Aziz
Režie:   Darren Aronofsky

ČÁRA
Čtvrtek  26. 10. | 19:00 hod.
SR/ČR/Ukrajina, krimi, 108 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Adam Krajňák je  otcem rodiny a  zároveň také  hlavou pohraniční  kriminální  skupiny,
která  pašuje  přes  slovensko-ukrajinskou  hranici  cigarety.  V  tomto  okruhu  nejbližších
zastává  nenahraditelnou  roli  starajícího  se  důvěrníka,  ale  také  zásadového  a
nekompromisního  vůdce,  jemuž  v  rozhodujících  okamžicích  nechybí  sebevědomí  a
temperament. Klidný souběh obou prolínajících se světů se však se vzrůstající nervozitou,
obklopující  nejistou  budoucnost  s  nově  budovanou  hranicí  schengenského  prostoru,
začíná  pomalu  otřásat.  A  když pak  jedna  z  pašeráckých  dodávek  ztroskotá,  spustí  se
nezastavitelná lavina konsekvencí, během níž bude muset Krajňák zpochybnit své vlastní
mezníky, které dosud nechtěl překročit.
Hrají:  Emília  Vášáryová,  Tomáš  Maštalír,  Zuzana  Fialová,  Milan  Mikulčík,  Eugen
Libezniuk,  Andy  Hryc,  Stanislav  Boklan,  Kristína  Kanátová,  Rimma  Zjubina,  Filip
Kaňkovský, Vanesa Antovská, Veronika Strapková
Režie:  Peter Bebjak

JIGSAW
Pátek   27. 10. | 19:00 hod.
Neděle 29. 10. | 19:00 hod.
USA/Kanada, horor, 91 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. V průběhu vyšetřování
všechny důkazy jednoznačně ukazují na jednoho muže: Johna Kramera. Jak to jen může
být  možné?  Muž  zvaný  Jigsaw  je  totiž  více  než  10  let  po  smrti.  Pokračování  známé
hororové série SAW je tu znovu.... Těšte se, budete se bát.
Hrají:  Tobin  Bell,  William  R  Phillips,  Josh  Scott  Bentley,  Hannah  Anderson,  Laura
Vandervoort, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Brittany Allen, Michael Boisvert
Režie:  Michael Spierig, Peter Spierig



THOR:RAGNAROK
Sobota 28. 10. |19:00 hod.
USA, fantasy, vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing 
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit
se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého
domova a  konec  asgardské civilizace  -  který  se  snaží  rozpoutat  mocný  nový nepřítel,
nemilosrdná Hela.  Předtím ale musí  přežít  smrtící  gladiátorskou soutěž,  v níž se ocitá
tváří v tvář svému bývalému spojenci z řad Avengers - neuvěřitelnému Hulkovi.
Hrají:  Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Idris Elba, Anthony Hopkins,
Cate  Blanchett,  Jeff  Goldblum,  Tessa  Thompson,  Karl  Urban,  Sam  Neill,  Benedict
Cumberbatch,  Jaimie  Alexander,  Lou  Ferrigno,  Ray  Stevenson,  John  Cena,  Tadanobu
Asano
Režie:   Taika Waititi

ESA Z PRALESA
Neděle 29. 10. | 16:00 hod.
Francie,  animovaný, 97 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra.
Však byl také vychován hrdou tygřicí. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou jako
Esa z pralesa,  která se snaží udržovat  v džungli  pořádek a spravedlnost.  Na prales si
brousí zuby ďábelsky proradná koala Igor, který nadevše miluje chaos. Se svou armádou
hloupých paviánů chce jednou provždy zničit celou džungli. Esa z pralesa se neohroženě
vydávají do boje…
Režie: David Alaux

                                                      Změna programu vyhrazena.


