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CAMINO NA KOLEČKÁCH
Středa  1. 11. | 19:00 hod. 
ČR, dokumentární, 90 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný
Film vznikl na šest set kilometrů dlouhé Svatojakubské pouti, kterou podnikl Jan Dušek se
svými přáteli a filmovým týmem. Háček je v tom, že hlavní aktér je upoután na invalidní
vozík. Jan Dušek je šestatřicetiletý dobrodruh s progresivní formou roztroušené sklerózy.
Na svém invalidním vozíku se  rozhodl pokořit  Svatojakubskou pouť hned z  několika
důvodů. Sám pro sebe vyráží s prosbou o zpomalení průběhu nemoci. Všem ostatním chce
ale hlavně ukázat, že na kolečkách život nekončí a i v těžké životní situaci je možné si
splnit své sny a cíle.
Komentář: Viktor Preis
Režie: Eva Toulová

ZAHRADNICTVÍ:DEZERTÉR
Čtvrtek  2. 11. | 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

VŠECHNO NEJHORŠÍ
Pátek 3. 11.  | 19:00 hod.
USA, horor, 96 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky



Jaké to je, uvíznout v jednodenní časové smyčce, která vždy skončí vaší vraždou? Dost
děsivé. Přesně to v thrilleru Všechno nejhorší zažívá studentka Tree a nezbývá jí tedy nic
jiného než konečně vypátrat svého vraha dříve, než ji zase zamorduje
Hrají:   Jessica Rothe, Israel Broussard, Charles Aitken, GiGi Erneta, Ruby Modine, Rob
Mello
Režie:   Christopher Landon

LAJKA
Sobota   4. 11. | 16:00 hod. 
Sobota 25. 11. | 16:00 hod.  
ČR, loutkový, 85 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti
Celovečerní loutkový animovaný sci-fi  muzikál Slavná psí průkopnice Lajka žije!  Malá
planeta  na  rohu  galaxie  se  stala  novým  domovem  všech  do  vesmíru  vystřelených  a
navždy  ztracených  zvířat.  Dost  fantaskní  příběh  pro  loutkový  animovaný  muzikál.
Nelehký  je  život  fenky  Lajky  na  periferii  ruského  velkoměsta.  Po  odchytu  je  násilně
přeškolena  na  průkopnici  kosmonautiky.  Záhy  po  startu  Lajku  do  vesmíru  následuje
množství dalších szvířat, překotně vypouštěných z Houstonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí
vesmírem, až nakonec prostřednictvím černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu. Po
dlouhé době harmonického a nikým nerušeného soužití s místními živočichy k nim však
doputují  i  dva lidští kosmonauti. Je fascinující, jakým způsobem se člověk povýšil  nad
všechny živé tvory na Zemi. Jak rozhoduje o jejich bytí či nebytí a jak bohorovně s nimi
zachází, obzvláště ve jménu vědy.
Režie:  Aurel Klimt

BAJKEŘI
Sobota  4. 11. | 19:00 hod.
Pátek   10.11. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 95 min., vstupné 110 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

THOR:RAGNAROK
Neděle  5. 11. | 16:00 hod.
USA, fantasy, 130 min., 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

SNĚHULÁK
Neděle  5. 11. | 19:00 hod.
USA/V.Británie/Švédsko, krimi, 119 min., vstupné 110 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

MILADA
Středa   8. 11. | 19:00 hod.
Neděle 26. 11. | 19:00 hod.



ČR, životopisný, 130 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí.
Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnosti a životě byly
morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým
svědomím  než  srdcem,  a  to  i  za  cenu  ohrožení  vlastní  rodiny  a  sebe  sama.  Milada
Horáková byla popravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší prezident Československé
republiky  dostal  mnoho  žádostí  o  udělení  milosti.  O  její  milost  žádali  např.  Albert
Einstein,  Winston  Churchill  nebo Eleanor  Rooseveltová.  Ústředními  tématy  filmu jsou
svoboda, boj za demokracii, pravda, láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální i
dnes.  Cílem filmu je  přiblížit  osobnost  Milady Horákové,  její  život  a  osud,  nejširšímu
publiku v České republice a v zahraničí.
Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel Rchichev, Karina Rchichev, Taťjana Medvecká,
Vica Kerekes, Igor Orozovič, Jaromír Dulava, Marián Mitaš, Vladimír Javorský, Dagmar
Bláhová, Robert Jašków, Jitka Smutná, Hana Vagnerová, Alena Mihulová, Karel Dobrý,
Petr  Lněnička,  Tomáš  Měcháček,  Leoš  Juráček,  Jiří  Vyorálek,  Daniel  Macek,  Aňa
Geislerová
Režie: David Mrnka

BLADE RUNNER 2049
Čtvrtek  9. 11. | 19:00 hod. 
USA/Kanada/V.Británie,  akční  sci-fi,  163 min.,  vstupné 100 Kč,  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

MY LITTLE PONY FILM
Sobota  11. 11. | 16:00 hod.
USA/Kanada, animovaný, 99 min., vstupné 110 Kč, pro děti, český dabing
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné
Equestrie,  protože  musí  zachránit  svůj  milovaný  domov.  Na  cestě  je  čeká  velké
dobrodružství a spousta nových přátel.
Hrají:   Emily  Blunt,  Zoe  Saldana,  Tara  Strong,  Michael  Peña,  Liev  Schreiber,  Kristin
Chenoweth
Režie:  Jayson Thiessen



VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Sobota  11. 11. | 19:00 hod.
Středa  15. 11. | 19:00 hod.
USA/Malta, thriller, 110 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Co  začalo  jako  velkolepá  jízda  vlakem  napříč  Evropou,  se  rázem  mění  v  jednu  z
nejelegantnějších, nejnapínavějších a nejvíce strhujících záhad všech dob. Vražda v Orient
expresu vypráví příběh třinácti cizinců, kteří kvůli sněhové závěji uvíznou ve vlaku, kde je
každý z nich podezřelý ze záhadné vraždy. Naštěstí  je  jedním z pasažérů také slavný
belgický detektiv Hercule Poirot, který musí závodit s časem, aby případ rozlousknul dřív,
než vrah znovu udeří.
Hrají:   Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Kenneth Branagh,
Willem Dafoe, Judi Dench, Michael Peña, Lucy Boynton, Leslie Odom Jr., Derek Jacobi,
Tom Bateman,  Joseph Long,  Olivia  Colman,  Sergej  Polunin,  Marwan Kenzari,  Richard
Price, Josh Gad, Manuel Garcia-Rulfo
Režie:  Kenneth Branagh

PŘÍŠERÁKOVI
Neděle  12. 11. | 16:00 hod.
Německo/V.Británie, animovaný, 96 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihkupectví, které je před
krachem, táta Frank je přepracovaný a každý den trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je
nešťastná,  stydlivá  teenagerka a  syn  Max je  sice  matematický genius,  ale  ve  škole  ho
ostatní  šikanují.  Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají.  Mámu Emmu si
totiž  jako  svou  budoucí  partnerku  vyhlédnul  samotný  hrabě  Dracula.  Pošle  zlou
čarodějnici Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením změní i
zbytek rodiny v příšery. Frank se stává Frankensteinovým monstrem, Fay se promění v
mumii  a  malý  Max  v  mocného  vlkodlaka.  Rodina  monster  se  vydává  po  stopách
čarodějnice  s  jediným  cílem:  přinutit  ji,  aby  odčarovala  prokletí  a  vrátila  jim  lidskou
podobu. Cesta za rodinným štěstím je však plná úskalí a ostrých špičatých zubů...
Hrají: Emily  Watson,  Ulrike  Stürzbecher,  Nick  Frost,  Tobias  Meister,  Jessica  Brown
Findlay
Režie:  Holger Tappe

ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
Neděle  12. 11. | 19:00 hod.
V.Británie/USA/Irsko, horor, 109 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Špičkový kardiochirurg  žije  spořádaný život  se  svou ženou a dvěma dětmi.  Je  v  něm
jediná  podezřelá  věc:  šestnáctiletý  Martin,  s  nímž se  vídá  a  kterého  pomalu,  ale  jistě
zatahuje do své rodiny. Aniž by to věděl, přivolává na sebe tragédii antických rozměrů. I
když se Martin zdá být obyčejný teenager, ve skutečnosti v něm dříme schopnost, pro
kterou neexistuje racionální vysvětlení.
Hrají:  Colin  Farrell,  Nicole  Kidman,  Barry  Keoghan,  Alicia  Silverstone,  Sunny Suljic,



Raffey Cassidy, Bill Camp, Anita Farmer Bergman
Režie:  Yorgos Lanthimos

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Čtvrtek  16. 11. | 19:00 hod.  
Sobota    25. 11. | 19:00 hod.  
ČR/SR, komedie, 113 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
NÁPADNÍK se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných
válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje  generační
střet  mezi  předválečnou  a  poválečnou  generací.  Nápadník  je  romantickou  komedií  o
představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.
Hrají:  Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa Geislerová, Martin Finger,
David  Novotný,  Lenka  Krobotová,  Anna  Fialová,  Sabina  Remundová,  Karel  Dobrý,
Miroslav Táborský, Vendula Svobodová, Ondřej Sokol, Ivan Sochor
Režie:  Jan Hřebejk

LIGA SPRAVEDLNOSTI
Pátek   17. 11. | 19:00 hod. | 3D |  vstupné 130 Kč
Středa  22. 11. | 19:00 hod. | 2D | vstupné 110 Kč
USA, fantasy, 101 min., do 12 let nevhodný, český dabing
Poháněný  jeho  obnovenou  vírou  v  lidstvo  a  inspirován  Supermanovým  nesobeckým
činem, se Bruce Wayne spojí se svým nově nalezeným spojencem Dianou Prince, aby čelili
ještě většímu nepříteli.  Společně Batman a Wonder Woman pracují  na tom, aby rychle
našli a dali dohromady tým složený z nadlidí, se kterými by se mohli postavit této nově
procitnuté  hrozbě.  Ale  navzdory  vytvoření  této  neslýchané  ligy  hrdinů -  kterou  tvoří
Batman,  Wonder  Woman,  Aquaman,  Cyborg  a  Flash  -  už  je  možná  příliš  pozdě  na
záchranu planety před útokem katastrofických rozměrů.
Hrají:  Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy
Adams, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Amber Heard, Willem Dafoe, Diane
Lane,  Kiersey  Clemons,  Eleanor  Matsuura,  Peter  Brooke,  Craig  Thomas  Lambert,  Joe
Morton, Billy Crudup, Bruce Johnson, Lara Decaro, Anthony Milton
Režie:  Zack Snyder

THOMAS ADÉS  |  THE EXTERMINATING ANGEL (ANDĚL ZKÁZY)
Sobota 18. 11. | 18:45 hod.
Přímý  přenos  z  Metropolitní  opery  v  New  Yorku.  Anglické   nastudování  s  českými
titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka: 2h. 27min. včetně přestávky
V sezóně 2017/2018 bude v Met uvedena premiéra opery Thomase Adèse Anděl zkázy,
kterou bude dirigovat sám skladatel.  Opera na anglické libreto vznikla v roce 2016 na
objednávku několika operních domů včetně Met a vychází ze scénáře, který napsali Luis
Buñuel a Luis Alcoriza k Buñuelovu slavnému stejnojmennému filmu z roku 1962. V režii
libretisty Toma Cairnse se v početném ansámblu představí Audrey Luna v roli  Leticie



Maynar, Amanda Echalaz jako Lucia de Nobile, Sally Matthews bude v Met debutovat s
rolí Silvie de Ávila stejně jako Sophie Bevan s rolí Beatriz. Alice Coote ztvární Leonoru
Palma, Christine Rice Blanku Delgado, Iestyna Daviese uslyšíme v roli Francisca de Ávily,
Josepha Kaisera jako Edunda de Nobile, Frédéric Antoun bude v Met debutovat jako Raúl
Yebenes, David Portillo ztvární Edmunda, David Adam Moore bude v Met debutovat jako
Plukovník Álvaro Gómez, Rod Gilfry se představí jako Alberto Roc; Kevin Burdette jako
Señor Russell; Christian Van Horn jako Julio a John Tomlinson v roli Dr. Carlose Condeho.
Anděl zkázy vznikl na objednávku a v koprodukci s Královskou operou Covent Garden,
Královským dánským divadlem a Salcburským festivalem, kde měla tato inscenace v roce
2016 premiéru.
Účinkují:  Audrey Luna,  Amanda Echalaz,  Sally Matthews,  Sophie Bevan,  Alice Coote,
ChristineRice, Iestyn Davies, Joseph Kaiser, Frédéric Antoun, David Portillo, David Adam
Moore, Rod Gilfry, Kevin Burdette, Christian Van Horn, John Tomlinson
Dirigent: Thomas Adès
Režie: Tom Cairns

SKAUTI BEZ LILIE
Neděle 19. 11. | 17:00 hod.
ČR, dokumentární, 52 min., vstupné ZDARMA, mládeži přístupný
Skauting vychovává k odpovědnosti za svět kolem sebe i uvnitř člověka. Vše prostupují tři
principy.  Povinnost  k  sobě,  povinnost  k  druhým,  povinnost  k  Bohu.  Skauti  neslibují
věrnost  žádné  straně.  Jsou  vázáni  skautským  desaterem  a  slibem.  Dodnes  není  v
komunistických (Čína, Vietnam) či postkomunistických (Rusko) oficiálně povolen. Není
tedy divu,  že  český  skauting,  provázaný  s  dějinami  země,  byl  ve  své  více  jak  stoleté
historii (první tábor pod vedením A.B. Svojsíka v létě r. 1912) třikrát zakázán. Nejdříve
nacistickou, poté dvakrát rudou totalitou. Pozoruhodný a cenný dokument Skauti bez lilie
se soustředí na léta „husákovského" dvacetiletí po třetím zákazu v roce 1970. Nakolik bylo
možné  vést  skautský  oddíl  bez  symbolů,  bez  kroje,  v  soustavném  utajování?  To  jsou
některé z otázek, které tvůrci kladli pamětníkům tehdejších časů.
Režie: Viktor Portel
PO PROMÍTÁNÍ BUDE NÁSLEDOVAT BESEDA S PAMĚTNÍKY A TVŮRCI FILMU

OVČÁČEK MILÁČEK 
Přímý přenos Divadla ve Zlíně
Pondělí 20. 11. | 19:00 hod.
Zlínský nekorektní kabaret míří znovu do kin.
V pondělí 20. listopadu 2017 bude od 19 hodin v přímém přenosu vysílána do kin po celé
České republice poslední letošní repríza nekorektního kabaretu Ovčáček miláček autora a
režiséra Petra Michálka. Přenos se uskuteční tentokrát přímo z Městského divadla ve Zlíně
a  soudě  podle  reakcí  na  srpnovou  premiéru  tohoto  pokračování  ovčáčkovského
tingltanglu, Zlíňáci se svou politickou satirou citelně přitvrzují. Děj se odehrává v blízké
budoucnosti, zkraje roku 2018 v období vrcholící prezidentské kampaně v ČR. Na jevišti to



znovu hýří těmi nejabsurdnějšími a zároveň zcela autentickými výroky představitelů naší
politické scény. Marek Příkazký opět září v roli hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, skvěle
ho  pak  doplňují  Zdeněk  Julina  jakožto  Andrej  Babiš  a  Pavel  Vacek  v  roli  premiéra
Bohuslava Sobotky. 
Režie: Petr Michálek 
Vstupné: 200 Kč
                                                                                                
SUBURBICON:TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
Čtvrtek  23. 11. | 19:00 hod.
USA, komedie, 105 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, český dabing
V  prosluněné  atmosféře  středoamerického  městečka  v  50.  letech  20.  století  se  snadno
projevují  ty nejlepší i  nejhorší  lidské vlastnosti.  Život jedné navenek dokonalé rodinky
obrátí naruby vloupání do jejich domu. To spustí řetězec podezírání, vydírání, pomsty a
zrady
Hrají:  Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, Owen Conway, Glenn Fleshler, Megan
Ferguson, Jack Conley, Noah Jupe, Gary Basaraba, Marah Fairclough, Emily Goss, Carter
Hastings, Pamela Dunlap, Leith M. Burke, Eric Hinwood, Brady Allen
Režie:  George Clooney

HRÁČI SE SMRTÍ
Pátek  24. 11. | 19:00 hod. 
USA, thriller,, 108 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny snaží získat odpověď na otázku,
zda existuje život po smrti. Opakovaně se dostávají do stavu klinické smrti, avšak stále
nebezpečnější experimenty si na každém z nich vybírají svou daň...
Hrají:  Nina Dobrev, Ellen Page, Kiersey Clemons, Diego Luna, Kiefer Sutherland, James
Norton, Beau Mirchoff, Steve Byers, Tyler Hynes
Režie: Niels Arden Oplev

LEGO® NINJAGO® FILM  
Neděle 26. 11. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 97 min., vstupné 110 Kč, pro děti, český dabing
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý také jako Zelený
Nindža,  společně  se  svými  přáteli,  tajnými  bojovníky  a  držiteli  titulu  LEGO  Master
Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením vtipem sršícího a učitele kung fu
Mistra  Wu musí  porazit  zlého válečníka Garmadona,  nejhoršího padoucha všech dob,
který je shodou okolností také Lloydovým otcem.
Hrají: Olivia  Munn,  Dave  Franco,  Jackie  Chan,  Justin  Theroux,  Michael  Peña,  Zach
Woods, Abbi Jacobson, Kumail Nanjiani, Fred Armisen
Režie:  Charlie Bean

Pondělí  27. 11. | 18:00 hod.



ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE
Jedinečná  fotograficko-filmová  projekce  Kateřiny  a  Miloše  MOTANI  napříč  tajemnou
Namíbií. O nádherné červené písečné poušti a životě v ní, nebezpečném Pobřeží koster,
afrických  zvířatech,  prapodivných  rostlinách,  zajímavých  afrických  kmenech  i
diamantových městech. Protkáno spoustou veselých i napínavých příběhů.
Vstupné: 100 Kč

JIGSAW
Středa  29. 11. | 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

KVARTETO
Čtvrtek 30. 11. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 93 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a
prožíváte nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu,
scházejí  se  členové  kvarteta  tzv.  soudobé  hudby  vždy  u  dalšího  koncertu.  Poněkud
nesourodá čtveřice v čele se solidně vyhlížejícím, avšak lehce sucharským Robertem, jeho
partnerkou atraktivní a rozháranou cellistkou Simonou, extrovertním vtipálkem Tomášem
a  znalcem  historie  s  přezdívkou  Funés  spolu  zažívá  na  cestě  za  svou  nejsvobodnější
skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozumění. Čas tráví i v legendární hospodě
Ponorka v historickém centru svého rodného města, kam chodí také odvázaná „Batrflaj" a
„dvorní"  psychoterapeutka kvarteta Sylva.  Mezi  hlavními  hrdiny dochází  k  neustálým
zádrhelům a lehce bizarním situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou
katarzi i radost a s ní vytoužený pocit štěstí.
Hrají:  Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk Julina, Lenka Krobotová,
Pavlína Štorková, Jiří Schmitzer, Jana Štěpánková
Režie:  Miroslav Krobot

                                                      Změna programu vyhrazena.


