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VENOM
Čtvrtek 1. 11.  | 19:00 hod.  | 2D | vstupné 120 Kč
Neděle  11. 11. | 16:00 hod.  | 3D | vstupné 140 Kč
USA, akční sci-fi, 85 min., do 12 let nevhodný, český dabing
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších
anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní roli smrtonosného Venoma se
představí na Oscara® nominovaný Tom Hardy.
Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Tom Holland, Jenny Slate, Woody Harrelson,
Riz  Ahmed,  Michelle  Lee,  Sope  Aluko,  Reid  Scott,  Scott  Haze,  Mac Brandt,  Jane
McNeill,  Wayne  Pére,  Sam  Medina,  Martin  Bats  Bradford,  DJames  Jones,  Ellen
Gerstein, Ed Moy, James J. Fuertes
Režie:  Ruben Fleischer

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Pátek    2. 11. | 19:00 hod. | vstupné 120 Kč
Středa 21. 11. | 19:00 hod.| vstupné 110 Kč
Neděle 25. 11. | 19:00 hod.| vstupné 110 Kč
ČR, komedie, 95 min., do 12 let nevhodný
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého
ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob
života  utrží  hned  několik  ran.  Dostane  výpověď  kvůli  průšvihům  a  poklesu
prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu
nabourá auto  a  na  jeho  místo  je  dosazena  pohledná  mladá  šéfredaktorka Leona.
Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem se
opije a v dobrodružné noci si  přeje,  aby se stal ženou, protože „ženský to mají  v
životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“  Ráno Karel zjistí, že
následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany se stal ženou. Ovšem
pouze  fyzicky.  Karel  se  jako  Karla  musí  vyrovnat  nejen  s  novým vzhledem,  ale
hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?
Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka,
Lenka Vlasáková,  Sára Sandeva,  Lucie Polišenská,  Andrea Hoffmannová,  Oldřich
Navrátil,  Naďa Konvalinková,  Lucie Šteflová,  Jakub Volák,  Ester  Kočičková,  Jana



Synková,  Pavla  Tomicová,  Jiří  Maryško,  Dominika  Myslivcová,  Richard  Jaroslav
Müller
Režie:  Rudolf Havlík

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Sobota  3. 11. | 16:00 hod.| vstupné 120 Kč
Neděle  25. 11. | 16:00 hod.| vstupné 110 Kč
ČR/SR, pohádka, 99 min., rodinný, pro děti
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou,
kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou,
když se děti  chystají  přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi  jeskyně
starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná
vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a
prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o
tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás,
kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má
sto let nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava?
Hrají:   Charlotta  Gottová,  Karel  Gott,  Miroslav  Šimůnek,  Ján  Koleník,  Kamila
Magálová, Zuzana Mauréry, Kateřina Brožová, Miroslav Noga, Libor Bouček, Igor
Timko, Osmany Laffita
Režie: Dušan Rapoš

ZLATÝ PODRAZ
Sobota 3. 11. | 19:00 hod.
ČR, drama, 106 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938.
Hlavní  linii  snímku tvoří  osudová  láska  mladého  právníka a  sportovce  Franty  k
tanečnici  Michelle,  s  kterou  se  seznámí  na  poválečném  Mistrovství  Evropy  v
basketbalu v Ženevě. Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti
před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva protikladní
jedinci trenér Valenta a funkcionář Hrabal, vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na
mnoho let rozdělila železná opona
Hrají:  Filip Březina, Ondřej Malý, Stanislav Majer, Patrycja Volny, Zdeněk Piškula,
Jiří Roskot, Chantal Poullain-Polívková, Jaromír Dulava, Jan Hartl, Alena Mihulová,
Simona Lewandovská, Josef Abrhám, Jan Jedlinský, Jiří Vojta, Ihor Krotovych, Alan
Weissabel, Jan Smetana, Petr Mareček, Jiří Štrébl, Karel Freund, Milan Aulický
Režie:  Radim Špaček

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Neděle 4. 11. | 16:00 hod.
USA, fantasy, 100 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing



Vše, co si Clara přeje, je klíč – jedinečný klíč, který odemkne krabičku uchovávající
nesmírně  cenný  dar  od  její  zesnulé  matky.  Zlatá  nit,  která  se  jí  objevila  na
každoročním  vánočním  večírku  jejího  kmotra  Drosselmeyera,  ji  dovede  k
vytouženému klíči. Klíč však záhy zmizí a Clara se ocitá v podivném a záhadném
paralelním světě. Právě zde se setkává s vojákem Phillipem, bandou myší a správci,
kteří předsedají třem Říším: Říši sněhových vloček, Říši květin a Říši sladkostí. Clara
a Phillip musí společně cestovat do hrozivé čtvrté Říše,  domovu tyranské Mother
Ginger, aby získali Clařin klíč a snad navrátili harmonii nestabilnímu světu.
Hrají:  Keira  Knightley,  Mackenzie  Foy,  Helen  Mirren,  Morgan  Freeman,  Ellie
Bamber,  Matthew  Macfadyen,  Miranda  Hart,  Eugenio  Derbez,  Jack  Whitehall,
Richard E. Grant, Sergej Polunin, Omid Djalili,  Misty Copeland, Meera Syal, Nick
Mohammed, Jayden Fowora-Knight, Tom Sweet, Joe Watts, Rita McDonald Damper,
Nikolaos Brahimllari, Blake Ridder, Charles Streeter, Kei Miura, Will Christopherson
Režie:  Lasse Hallström, Joe Johnston

BOHEMIAN RHAPSODY
Neděle 4. 11. | 19:00 hod.
V.Británie/USA, životopisný, 134 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Film  je  oslavou  rockové  skupiny  Queen,  jejich  hudby  a  především  Freddieho
Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům,
díky  čemuž  se  stal  jedním  z  nejvýraznějších  umělců  na  světě.  Snímek  mapuje
raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a
ikonických písní,  jako jsou „We Will  Rock You“,  „We Are the Champions“ nebo
právě  „Bohemian  Rhapsody“.  Jejich  příběh  začíná  bleskovým  startem,  pokračuje
neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na
koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem
předvedli  jednu  z  největších  show  v  historii  rocku.  Jejich  hudba  byla  a  stále  je
ohromnou inspirací pro celý svět.
Hrají:  Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Mike Myers, Ben Hardy, Aidan
Gillen, Gwilym Lee, Tom Hollander, Allen Leech, Jess Radomska, Aaron McCusker,
Michelle Duncan, Max Bennett, Ace Bhatti
Režie:  Bryan Singer

HELL FEST: PARK HRŮZY
Středa 7. 11. | 19:00 hod.
USA, horor, 89 min., vstupné 110 Kč,  do 15 let nevhodný, s titulky
Představte si, že na Matějské pouti vjedete do strašidelného zámku a do klína vám
spadne nepříjemně skutečná useknutá hlava. Nemůžete ani mluvit, ovšem nikoho
jiného  to  nevzrušuje,  protože  useknutá  hlava  ke  strašidelnému  zámku  tak  nějak
patří.  Přesně tak se cítí  hrdinové hororu Hell  Fest:  Park hrůzy. Sériový zabiják v
masce si totiž z celého lunaparku Hell Fest udělal dokonalé maskování a svoje vlastní



smrtonosné  hřiště.  Panoptikum  strašidel  skropí  skutečná  krev,  na  velevážené
publikum čeká opravdový děs a smrt.
Hrají: Amy Forsyth, Bex Taylor-Klaus, Tony Todd, Reign Edwards
Režie:  Gregory Plotkin

AŽ PŘIJDE VÁLKA
Čtvrtek  8. 11. | 19:00 hod.
ČR/SR/Chorvatsko, dokumentární, 76 min.,  vstupné 100 Kč, do 12 let  nevhodný,
slovenské znění 
Petr vede život na první pohled spořádaného evropského teenagera - žije s rodiči, má
hezkou  dívku,  dostal  se  na  vysokou.  Jeho  skutečný  život  je  ale  jinde  -  v  čele
domobrany  Slovenskí  Branci,  čítající  dvě  stě  mladých  lidí,  s  oddíly  po  celém
Slovensku. V horských lesích je nechává podřizovat drsným pravidlům, jež spíše než
vojenský výcvik připomínají hru na diktaturu. Šéf domobrany věří, že jeho modelová
organizace má budoucnost.  Je  odhodlaný uniformu jednou odložit  a se svou vizí
oslovit celou společnost - a stát se velkým politikem.
Režie:  Jan Gebert

KRÁL VÁCLAV
Pátek  9. 11. | 19:00 hod.
ČR, vstupné 50 Kč (výtěžek bude věnován na dobrou věc), mládeži přístupný
Třináctiletá Alice prožívá svou první lásku. Bohužel v době, kdy všem hrozí velké
nebezpečí.  Se  skupinkou  ostatních  dětí  žijí  ve  sklepních  prostorech  u  jablečného
sadu, kde se už čtrnáct měsíců schovávají před invazí z jiné planety. Jejich ochráncem
je starší muž Václav, kterého nazývají svým “Králem“. Ten nejenom, že jim poskytuje
ochranu, ale dopřává jim ve sklepení svobodný a zábavný život. Ovšem do té doby,
než se opět otevřou dveře ven a vybraný člen bude muset jít obstarat potravu, aby
přežili.
Světová premiéra filmu od tvůrců oceněných snímků Dívka s knihou a Max.
Hrají:  Kateřina Hrejsemnou, Filip Mašek, Václav Veselý, Jan Kukral, Mikuláš Ečer,
Adéla  Vítková,  Johanka  Přenosilová,  Eliška  Koberová,  Adéla  Tomanová,  Pavel
Školný,  Lenka  Křemenáková,  Veronika  Větrovská,  Nikola  Vondrysová,  Ondřej
Krejčík, Jiří Brzobohatý, Iva Pilcerová, Vladimír Dytrych aj.
Kamera: Jakub Sloup
Režie: Jaroslav Beran

NICO MUHLY, NICHOLAS WRIGHT |  MARNIE
Sobota 10. 11.  |  18.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Anglické nastudování s českými
titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu: 3 hod 17 min (včetně jedné
přestávky).



Opera  Marnie  skladatele  Nico  Muhlyho  má  tuto  sezónu  v  Metropolitní  opeře
americkou  premiéru.  Vznikla  jako  adaptace  románu  Winstona  Grahama,  který
zároveň  inspiroval  stejnojmenný  filmový  thriller  Alfreda  Hitchocka.  Titulní  roli
ztvární  mezzosopranistka  Isabel  Leonard,  jejího  vyděračského  manžela  Marka
Rutlanda  barytonista  Christopher  Maltman,  jeho  bratra  Terryho  kontratenorista
Iestyn  Davies,  paní  Rutlandovou  sopranistka  Janis  Kelly  a  Marniinu  matku
uznávaná mezzosopranistka Denice Graves. Orchestr bude ve svém metropolitním
debutu řídit Robert Spano.
Marnie vznikla na společnou objednávku a v koprodukci s English National Opera,
kde měla tato inscenace premiéru v roce 2017.
Účinkují: Isabel  Leonard,  Janis  Kelly,  Denyce  Graves,  Iestyn Davies,  Christopher
Maltman
Dirigent: Robert Spano
Režie: Michael Mayer

TEN, KDO TĚ MILOVAL
Neděle   11. 11. | 19:00 hod.
Středa   14.11.  | 19:00 hod.
Sobota  17. 11. | 19:00 hod.
Pátek    30. 11.  | 19:00 hod. 
ČR, rodinná komedie, 90 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Kpt.  Kalina policista,  milující  manžel  a  skvělý otec,  se  stane obětí  autonehody.  Z
pozice  ducha  sleduje  vyšetřování  vlastního  úmrtí.  Dochází  při  něm  k  mnoha
humorným a nečekaným situacím, protože ho vede více jeho rodina, než členové
policejního  sboru…  Postupně  se  začínají  objevovat  drobné  indicie,  že  všechno
nemuselo být tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra je narušena, stačí pár fotek, slov a
Vanda začne mít podezření,  že jí  mohl být  manžel  nevěrný.  Dva kluci,  maminka
Vanda a babička rozjíždějí vyšetřování na vlastní pěst. Vanda se setkává s Kalinovou
domnělou milenkou Irinou, která po ní chce, aby dotáhla to, co jí Vandy manžel kpt.
Kalina  slíbil  a  nedokončil.  Nastává  nečekaná  eskapáda událostí  s  jasným účelem
dobrat se pravdy, do které je Kalinovými zasvěcen ještě rodinný přítel nepraktický
praktický  lékař.  Klíčový  materiál  opouští  Kalinův  sejf  prostřednictvím  všetečné
tchýně, aby byl se dostal do rukou nic netušícího doktora a zamotal hlavy policistům.
Vandě se nakonec za pomocí synů podaří rozluštit  zaheslovaný soubor v počítači
svého muže,  který jí  dá nejen odpověď na všechny otázky vzniklé nedůvěry, ale
zejména pomůže úspěšně vyřešit poslední případ kpt. Kaliny.
Hrají: Soňa  Norisová,  Pavel  Řezníček,  Hynek  Čermák,  Eva  Holubová,  Lukáš
Vaculík, Václav Postránecký, Lívia Bielovič, Kryštof Racek, Petra Nesvačilová, Miloš
Pokorný, Roman Ondráček, Ester Kočičková, Viktor Antonio, Lukáš Příkazký, Jitka
Smutná, Simone Hrášková, Martin Sitta
Režie:  Jan Pachl



KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
Čtvrtek  15. 11.  | 19:00 hod. 
V.Británie, krimi, 108 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Kriminální příběh je natočen podle skutečného případu, který před pár lety ohromil
policii i veřejnost. V dubnu 2015 došlo v Londýně k největší loupeži v historii Velké
Británie.  Během  velikonočního  víkendu  zmizely  z  úschovny  klenotů  v  Hatton
Garden šperky a peníze za více než 200 milionů liber. Vzhledem k provedení si byla
policie  jistá,  že  se  jedná  o  extrémě  profesionální  a  velmi  dobře  organizovanou
skupinu  pachatelů.  Pátrání  po  lupičích  však  přineslo  odhalení,  které  ve  světě
vyvolalo  doslova  senzaci.  Geniální  loupež  měl  na  svědomí  gang  důchodců  a
vysloužilých podvodníků ve věku mezi 60 až téměř 80 lety. Hlavou celé akce byl
77letý  Brian  Reader,  který  se  svou partou  seniorů  dokázal  naplánovat  a  provést
jednu z nejodvážnějších a nejdokonalejších loupeží
Hrají:   Michael Caine, Jim Broadbent, Ray Winstone, Tom Courtenay, Charlie Cox,
Paul Whitehouse, Michael Gambon, Francesca Annis,  Martha Howe-Douglas,  Phil
Hodges, Rich Keeble, Adam Leese
Režie:   Cédric Jimenez

JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Pátek  16. 11. | 19:00 hod.  
ČR, komedie, 99 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je každá druhá. Seznamte se a uvidíte,
jak se její členové nebezpečně podobají vám či vašemu okolí. Syn Marko spěje k tomu
být úspěšným zločincem. Naneštěstí je jeho první obětí přepadení vlastní matka, což
mu značně přitíží ve vysněné kariéře kriminálníka. Dcera Karin je sebevědomá a své
půvaby využívá jen, co to jde. Veškerý čas věnuje „chození" s více chlapci naráz a
posouváním hranic, co všechno muži vydrží. Matka Anna zase ujíždí na slevových
portálech,  výhodných  nákupních  akcích  a  soutěžích.  A  otec?  Ten  je  tím
nejobyčejnějším z obyčejných - dopravním revizorem, a i  přesto mu život shodou
náhod umožní zažít pár minut slávy.
Hrají:   Dana  Morávková,  Petr  Batěk,  Ladislav  Ondřej,  Anna  Kulovaná,  Aneta
Vignerová,  Jaroslav  Smejkal,  Josef  Vocásek,  Josef  Mádle,  Andrea  Kalousová,
Michaela Doubravová, Jan Vavřička, Jakub Štěpán, Agáta Lexová
Režie: Eva Toulová

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Sobota  17. 11. | 16:00 hod.  | 2D | vstupné 130 Kč
Neděle  18. 11. | 16:00 hod.  | 3D | vstupné 150 Kč
USA, fantasy, 134 min., do 12 let nevhodný, český dabing



Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí Mloka
Scamandera mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda. Grindelwald ale splnil
svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina
vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných čarodějů
nad všemi nemagickými bytostmi. Ve snaze zmařit  Grindelwaldovy plány,  Albus
Brumbál získá svého bývalého studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že
pomůže, aniž by si  uvědomoval,  jakému nebezpečí  se tím vystavuje.  Bitevní linie
jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska
a loajalita, dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou.
Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny Depp, Jude Law, Dan Fogler,
Ezra Miller, Zoë Kravitz, Alison Sudol, Claudia Kim, Carmen Ejogo, Jessica Williams,
Ólafur Darri Ólafsson, Callum Turner, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Brontis
Jodorowsky, William Nadylam
Režie:  Davis Yates

TOMAN
Neděle  18. 11.  | 19:00 hod.
ČR/SR, historické drama, 145 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí
doby,  která  dodnes  ovlivňuje  naše  životy.  Neuvěřitelný  a  pravdivý  příběh
rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně
ovlivnil  vývoj  v  poválečném  Československu,  bezskrupulózního  obchodníka  s
obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby.
A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání,
kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho.  Cena, kterou za svou
kariéru  zaplatil  on i  jeho  blízcí,  byla  pak vysoká.  Film odkrývá období  tzv.  třetí
republiky, temné roky 1945 – 48,  a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo.
Režisér  Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější
dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá
svědectví.
Hrají:  Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Stanislav Majer, Marek
Taclík,  Roman  Luknár,  Lukáš  Latinák,  Táňa  Pauhofová,  Lukáš  Melník,  Jaromír
Dulava,  Jiří  Dvořák,  Martin  Finger,  Aleš  Procházka,  Radek Holub,  Ondřej  Malý,
Matěj Ruppert, Jaroslav Plesl, Marián Mitaš, Miroslav Táborský, Ady Hajdu, Václav
Neužil  ml.,  Pavel  Liška,  Lukáš  Hlavica,  Halka  Třešňáková,  Petr  Vaněk,  Jaroslav
Kubera, Ivan Sochor
Režie:  Ondřej Trojan

V MOSULU
Čtvrtek  22. 11.  | 19:00 hod. 
ČR, dokumentární, 72 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný



Blízkovýchodní reportérka a dokumentaristka Jana Andert se na podzim roku 2017
vydala do Mosulu okupovaného bojovníky Islámského státu. Na vlastní pěst,  bez
podpory zahraničních médií,  pro  které  obvykle  pracuje.  S  elitní  jednotkou irácké
armády Golden Division osm měsíců riskovala život v prvních liniích bitvy. Za tu
dobu uvykla střelbě a výbuchům raket, zažila exploze sebevražedných atentátníků i
aut napěchovaných výbušninami a byla po boku rodinám truchlícím za své zemřelé,
ať už to byli muži, ženy, či děti. Šoková terapie reportáží z válečné fronty. Nebojácné
svědectví o městu v ruinách, které jedna z největších katastrof dnešní doby obrala o
duši.
Režie: Jana Andert

MLADÍ ZABIJÁCI
Pátek  23. 11. | 19:00 hod.  
USA, thriller, 110 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Černá komedie, brutální satira, ulítlý horor. Příběh jednoho města, které se zbláznilo,
když jeho obyvatelům začaly na veřejnost unikat jejich největší tajemství.
Hrají: Odessa Young, Hari Nef, Suki Waterhouse, Colman Domingo, Bill Skarsgård,
Joel  McHale,  Anika  Noni  Rose,  Bella  Thorne,  Maude  Apatow,  Cody  Christian,
Danny Ramirez, Susan Misner, Kelvin Harrison Jr., Joe Chrest, J.D. Evermore, Leticia
Jimenez, Geraldine Singer, Cullen Moss
Režie: Sam Levinson

MALÁ ČARODĚJNICE
Sobota  24. 11. | 16:00 hod.
Německo/Švýcarsko, pohádka, 103 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český
dabing
Jen několik set  let  „mladá“ čarodějnice se chce podívat  na  slavný sabat,  který se
každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to
sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá.  Pozoruje slavnost ukryta za
keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí uloží, že se do roka musí
stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení, a protože se má stát dobrou
čarodějkou, koná při svém učení jen samé dobré skutky. Její kouzla sleduje s nevolí
stará ježibaba Pingula, a když malá čarodějnice kouzlem pomůže dvěma dětem v
pátek, kdy je přísně zakázáno kouzlit, pošle na ni za trest mráz a vánici. I toho však
malá čarodějnice využije  k dobru a uspořádá pro děti veselý karneval.  A pak již
nastane čas dalšího sabatu, kde malá čarodějnice musí složit mistrovskou zkoušku…
Hrají:  Karoline  Herfurth,  Suzanne  von  Borsody,  Eveline  Hall,  Michael  Gempart,
Peter Rauch, Carolin Spieß, Therese Affolter, Luis Vorbach, Axel Prahl, Momo Beier,
Marina Guerrini, Amelie Elisa Klein 
Režie: Mike Schaerer



JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Sobota  24. 11. | 19:00 hod.  
V.Británie/Francie/USA,  komedie,  88  min.,  vstupné  120  Kč,  mládeži  přístupný,
český dabing
Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe, penzionovaného tajného agenta, který se
na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal
ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech
aktivních  agentů  britské  tajné  služby  a  premiérka  rázem  připomíná  pověstného
tonoucího,  který  by  se  rád  chytnul  i  stébla.  Shodou  jemu  vlastních  nešťastných
náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit. Co
na tom, že si  absolutně netyká s nejnovějšími technologickými hračkami. Jak sám
říká:  „Digitálního padoucha můžete  dopadnout  jedině  s  analogovým přístupem.“
English se navíc vydává do akce vybaven věrným asistentem Boughem, který po
něm obvykle uklízí následky jeho činů. První kroky obou mužů míří  na Azurové
pobřeží,  kde  se  tajemný  padouch  vyskytoval  naposledy.  Zde  se  odehraje  první
kapitola  souboje  digitálního  génia  s  analogovým  blbcem,  souboje,  který  zdaleka
nemusí  být  tak  jednostranný,  jak  se  na  první  pohled  zdá.  Na  straně  Johnnyho
Englishe jsou totiž nejen věrný Bough a Spravedlnost, ale i schopnost udělat vždy to
nejhorší možné rozhodnutí a vyjít z takové situace bez ztráty kytičky.
Hrají:  Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Jake Lacy, Ben Miller,
Adam James, Eddie O'Connell, Junichi Kajioka, Nick Owenford
Režie:  David Kerr

FLORIDA & HAVAJ NA HAVAJI - OSTROVY Z OHNĚ, ŽRALOCI, MOŘSKÉ
PANNY A MICKEY MOUSE
Pondělí  26. 11. | 18:00 hod.
Další  úspěšná  fotograficko-filmová,  poutavě  komentovaná  projekce  cestovatelů
Kateřiny a Miloše MOTANI.
V pásmu podnikneme jedinečné výpravy na lodi, plachetnici, na kajaku i vodním
skútru.
Na  Floridě  prozkoumáme  bažinatou  krajinu  Everglades.  Uvidíme  vodní  ptáky  a
zubaté velké aligátory. 
Poté navštívíme čtyři havajské ostrovy, kde nás uchvátí mořský svět. Budeme plavat
mezi  žealoky  v  kleci  i  bez  klece,  mezi  divokými  delfíny  a  mořskými  želvami,
barevnými  rybičkami  a  murénami.  Spatříme  velryby,  vzácnou husu,  mangusty  a
veselého pavouka.
Na pustém horkém místě si uvědomíme, že nic netrvá věčně.
Vstupné: 110 Kč

ÚTOK Z HLUBIN
Středa  28. 11. | 19:00 hod.



USA, akční, 121 min., vstupné 120 Kč,  do 12 let nevhodný, s titulky
Ledové vody severního oceánu jsou místem, kde studená válka mezi  západem a
Ruskem nikdy neskončila.  Mimo dosah lidských očí tu probíhají  nebezpečné hry,
provokace a dokazování  síly.  Nejmodernější  nukleární  ponorky na obou stranách
mají nepřítele odstrašit od útoku, jež by měl za následek stejně strašlivou odvetu.
Hry ale skončily! Ruská ponorka pod hladinou pošle bez varování svého soka na
dno. Nad hladinou pak zmizí ruský prezident a velení nad armádou i nukleárním
arzenálem se  ujímá nebezpečný generál  s  touhou svoji  mocnou armádu konečně
použít. Válka už není jen hrozba, válka pomalu začíná. Zatímco na souši uprostřed
nepřátelského  území  má  americké  komando  za  úkol  zajistit  a  zachránit  ruského
prezidenta, pod hladinou je povolána do akce speciální útočná ponorka s Gerardem
Butlerem v roli jejího kapitána. Musí využít své letité zkušenosti podmořských her na
kočku a myš a dostat se až do týla nepřátelských vod. V případě nutnosti útočit. Při
své misi v hlubinách najde nečekané protivníky i spojence.
Hrají:  Gerard Butler,  Gary Oldman, Linda Cardellini,  Ryan McPartlin,  Common,
Michael  Trucco,  Gabriel  Chavarria,  Michail  Gorevoj,  Cosmo  Jarvis,  Will
Attenborough, Nathan Cooper, Michael Nyqvist
Režie:   Donovan Marsh

CREED II
Čtvrtek  29. 11. | 19:00 hod.  
USA, sportovní drama, 90 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Adonis Creed je  šampión lehké váhy,  dostál  odkazu svého otce  a  žije  spokojený
rodinný život. Jenže ve chvíli, kdy se objeví vyzyvatel v podobě syna Ivana Draga,
který je zodpovědný za smrt Creedova otce, musí jít  vše stranou. V druhém dílu
spin-offu k Rockymu nejde jen o box, ale i o pomstu a návrat k úspěšnému čtvrtému
dílu Rockyho, kromě Sylvestra Stalloneho se totiž ve filmu objeví i Dolph Lundgren.
Hrají: Michael  B.  Jordan,  Sylvester  Stallone,  Dolph  Lundgren,  Tessa  Thompson,
Russell  Hornsby,  Wood  Harris,  Phylicia  Rashad,  Ivo  Nandi,  Andre  Ward,
Christopher Mann
Režie: Steven Caple Jr.

                                                Změna programu vyhrazena.


