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SMRTELNÉ STROJE
Středa 2. 1.  | 19:00 hod.
USA/N.Zéland, akční fantasy, 128 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Tisíciletí  poté,  co většina země byla zničena,  se  civilizace přizpůsobila novému životu.
Gigantická pojízdná města se toulají světem a kvůli zdrojům pronásledují menší městečka.
Tom  Natsworthy,  obyvatel  putujícího  Londýna,  narazí  na  uprchlici  Hester  Shaw  a
nakonec  musí  bojovat  i  o  svůj  život.  Protikladné  strany  se  musí  spojit  dohromady  a
vytvořit velmi nepravděpodobné spojenectví, které může změnit budoucnost
Hrají: Hera Hilmar, Hugo Weaving, Stephen Lang, Robert Sheehan, Frankie Adams, Colin
Salmon, Leifur Sigurdarson, Caren Pistorius, Joel Tobeck, Patrick Malahide
Režie:  Christian Rivers

CHVILKY
Čtvrtek  3. 1.  | 19:00 hod.
ČR/SR, drama, 93 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Anežka je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a klidný,
a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným nedorozuměním,
sporům. Neuvědomuje si ale, že onen pomyslný klid je jen klidem před bouří, která musí
dříve  či  později  přijít.  Film Chvilky  vypráví  příběh o  základních situacích,  vztazích  a
emocích, které potkávají každého člověka, jsou mu důvěrně blízké a známé. Vyprávějí o
lásce, bolesti, oddanosti, ale také o naději, že člověk dokáže svá zranění přeměnit v sílu.
Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin Finger,
Lenka Vlasáková, Marek Geišberg, Miro Mráz
Režie:  Beata Parkanová

BOHEMIAN RHAPSODY
Pátek  4. 1. - sobota  5. 1.  | 19:00 hod.
Neděle  13. 1.  | 19:00 hod.
V.Británie/USA, životopisný, 134 min., vstupné 120 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

ČERTÍ BRKO
Sobota  5. 1. | 16:00 hod.
ČR/SR, pohádka, 99 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným
životem  řemeslníků  nebo  sedláků  možná  ani  netuší,  že  všechny  jejich  přestupky  a
nepravosti  jsou  pečlivě  monitorovány  místní  pekelnou  pobočkou.  Hříchy  zapisuje
spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer
se  rozhodne  pověřit  doručením  nového  čertího  brka  na  pobočku  Pervidle  trochu
zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác
se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko
ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a
podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi,
aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné
Markétky.
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel,  Jana Plodková,
Václav  Kopta,  Tomáš  Jeřábek,  Marián  Geišberg,  Jakub  Žáček,  Michal  Dalecký,  Lukáš
Latinák
Režie:  Marek Najbrt

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Neděle  6. 1. | 16:00 hod.
ČR, animovaný, 60 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“
sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kutilové
vymyslí?  Po  dovádění  na  sněhu  přijde  vhod  horká  sauna,  tak  proč  by  si  ji  rovnou
nepostavili.  Jak  si  poradí  s  vánoční  výzdobou  a  jaké  dárky  si  kutilové  nadělí  pod
vánočním stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše dva
kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká.
Režie:  Marek Beneš

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
Neděle    6. 1. | 19:00 hod.



Středa  23. 1. | 19:00 hod.
ČR/SR, krimikomedie, 90 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a
tím největším případem jeho kariéry  v  celovečerním filmu  v  kinech.  Svérázný  doktor
Martin bude řešit  dosud nepoznané záhady osobního života i  jednu detektivní otázku.
Musí totiž zvládnout postarat se jeden den o malé dítě a současně s tím musí přijít  na
kloub  záhadě,  jejíž  stopy  vedou  hluboko  do  historie  až  do  doby  první  republiky.  O
dávném tajemství beskydských lesů dnes už ví jen málokdo a na povrch se dostane teprve
nálezem podivuhodně malé kostry. To samo o sobě vnese do městečka v horách rozruch,
ještě větší pozdvižení ale vyvolá představa, že do řešení se vrhnul strážmistr Topinka a
doktor  Martin,  který  si  připravil  nejedno  překvapení.  ě  našel  ty  nejlepší  vlastnosti  a
osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.
Hrají: Miroslav  Donutil,  Robert Mikluš,  Jitka Čvančarová,  Elizaveta Maximová,  Marek
Geišberg, Jiří Bartoška, Jana Štěpánková, Marek Taclík, Tomáš Jeřábek, Norbert Lichý
Režie: Petr Zahrádka

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Středa 9. 1.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 95 min., vstupné 110 Kč, 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

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
ČR/SR/USA/Rusko, dokumentární,  60 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Dokumentární film je vyprávěním lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim umožněno
vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh prožitku, ale celkovou změnu, která těmto lidem
klinická smrt do života přinesla. Změnu vnímání svého okolí a světa. Pochopení, že nic se
neděje náhodou. Fakt, že



člověk je neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí, jsme my sami.
Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora Stacha, který je režisérem filmu,
spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem v jedné osobě. Sám klinickou smrt
dvakrát  prožil.  Proložena  je  vyprávěním  o  setkání  s  Milošem  Formanem  a  dalšími
zajímavými lidmi,  besedou s  dotazy návštěvníků a po skončení  bude možné zakoupit
režisérovy knihy. Na základě osobních zkušeností s klinickou smrtí jich napsal několik,
jedna z nich se stala knižní předlohou pro film Za oponou noci, který Dalibor Stach natočil
s plejádou českých herců a dvou hollywoodských hvězd.
Režie: Dalibor Stach

CENA ZA ŠTĚSTÍ
Pátek    11. 1. | 19:00 hod.
Středa  16. 1. | 19:00 hod.
ČR, drama, vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho
hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy
lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska,
moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec
pykají za naše chyby. Film začíná odvíjet samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich
cesty začaly postupně křížit a mohly nakonec složit dohromady jeden velký příběh života.
Propletenec rodičů, které můžete potkat každý den, jejich dětí a partnerů.
Hrají:  Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Pavel Řezníček, Jaroslav Plesl,
Klára  Pollertová-Trojanová,  Olga  Wdowiaková,  Josef  Trojan,  Jana  Šulcová,  Johana
Racková, Simona Prasková, Lukáš Kunz, Olga Dabrowská ml.
Režie:   Olga Dabrowská

FRANCESCO CILEA   |  ADRIANA LECOUVREUR
Sobota 12. 1. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Italské nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu : 3 hod 58 min (včetně dvou přestávek).
Anna  Netrebko  bude  poprvé  na  jevišti  Metropolitní  opery  zpívat  titulní  roli  v  opeře
Adriana Lecouvreur, příběhu slavné francouzské herečky z 18. století, která se zamilovala
do  válečného  hrdiny  Maurizia,  v  podání  Piotra  Beczały.  Cileovu  tragédii  hudebně
nastudoval Gianandrea Noseda a režíroval Sir David McVicar, který v inscenaci použil
funkční repliku barokního divadla. Účinkují: Anita Rachvelishvili jako kněžna z Bouillon,
Adrianina sokyně v lásce, Ambrogio Maestri v roli Adrianina věrného přítele Michonneta
a Carlo Bosi jako pokrytecký Abbé.
Adriana  Lecouvreur  vznikla  v  koprodukci  s  londýnskou Royal  Opera  House,  Covent
Garden, Gran Teatre del Liceu v Barceloně, Vídeňskou státní operou, San Francisco Opera
a L´Opéra National de Paris.
Dirigent: Gianandrea Noseda
Režie: Sir David McVicar



ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Neděle  13. 1.  | 16:00 hod.
Francie, animovaná komedie, 105 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Když druid Panoramix  spadne při  sběru jmelí  ze  stromu,  rozhodne se,  že  je  čas,  aby
někomu  prozradil  tajemství  kouzelného  lektvaru,  který  dodává  sílu  a  díky  kterému
odolává jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se vydává společně se dvěma hrdiny této
vesnice - Asterixem a Obelixem na cestu najít  mladého druida, kterému by Panoramix
mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru.
Režie:   Alexandre Astier, Louis Clichy

ZNOVU VE HŘE
Čtvrtek  17. 1. | 19:00 hod. 
USA, romantická komedie, 98 min., vstupné  120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné obyčejné
dívky  za  štěstím.  Maya  pracuje  v  místním  supermarketu  a  marně  čeká  na  povýšení,
protože  jí  chybí  tolik  potřebný  vysokoškolský  diplom.  Vše  se  rozhodnou  vyřešit  její
přátelé a díky nové identitě, kterou pro ni vytvoří, Maya získá pozici, o které vždycky
snila. Tím ale její nesnáze nekončí.
Hrají:  Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Freddie Stroma,
Treat  Williams,  Dave  Foley,  Charlyne  Yi,  Annaleigh  Ashford,  Larry  Miller,  Dan
Bucatinsky, Elizabeth Masucci, Natasha Romanova, Dalton Harrod, Alan Aisenberg
Režie:  Peter Segal

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
Pátek  18. 1. | 19:00 hod.
USA, komedie, 90 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Pokračování předchozího úspěšného filmu Husí kůže z roku 2015.
Hrají: Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Ben O'Brien, Courtney Lauren
Cummings, Wendi McLendon-Covey, Ken Jeong, Chris Parnell, Shari Headley, Jessi Goei,
Drew Scheid, Jack Black
Režie:  Ari Sandel

BUMBLEBEE, 3D
Sobota  19. 1. | 16:00 hod.
USA, akční sci-fi, 110 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Charlie  je  čerstvých  18  a  k  narozeninám  dostane  od  majitele  autoservisu,  kam  chodí
pomáhat,  omláceného  žlutého  Brouka.  Není  to  ledajaký  Brouk,  ale  Transformer
Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.
Hrají:  Hailee  Steinfeld,  Pamela  Adlon,  John  Cena,  Gracie  Dzienny,  Jason  Drucker,
Kenneth  Choi,  Justin  Theroux,  Angela Bassett,  Stephen Schneider,  Rachel  Crow,  Jorge
Lendeborg Jr., Teresa Navarro, Abby Quinn, Vanessa Ross, Christian Hutcherson



Režie:  Travis Knight

SKLENĚNÝ
Sobota  19. 1. | 19:00 hod.
USA, thriller, 129 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
M. Night Shyamalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem, nazvaný Skleněný.
Spojuje tak dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). Z filmu
Vyvolený se vracejí herecké hvězdy Bruce Willis v roli Davida Dunna a Samuel L. Jackson
jako  Eliah  Price,  známý  pod  pseudonymem  Pan  Skleněný.  Z  thrilleru  Rozpolcený  se
objevuje James McAvoy, který ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné
identity, jež v sobě ukrývá. A právě narušeného Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje v
novém fantasy thrilleru David Dunn, který k tomu využívá své nadpřirozené schopnosti.
Hrají:  Samuel L. Jackson, Bruce Willis, James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson,
Spencer Treat Clark, Luke Kirby, Adam David Thompson, Charlayne Woodard, Jane Park
Smith, Marisa Brown, Shayna Ryan, Veronica Sixtos
Režie:  M. Night Shyamalan

GRINCH
Neděle 20. 1. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 86 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Na světě se překvapivě najde spousta lidí,  kteří  Vánoce nemají  rádi.  Mezi  nimi všemi
vyniká Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření v
jeskyni, kde se nechává obskakovat svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch
nejnutnějších  případech,  například  když  jeho  lednice  a  spíž  začnou zívat  prázdnotou.
Háček  je  v  tom,  že  ve  vesničce  Kdosice,  kam  za  nákupy  vyráží,  žijí  samí  nechutně
pozitivní obyvatelé, které jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den.
Domy jsou obsypané  světly,  koledy zní  na  každém kroku,  děti  si  připravují  seznamy
dárků, ve vzduchu voní cukroví a to všechno působí na Grinche jako červený hadr na
býka. A když se pak ještě dozví, že letošní vánoční svátky by měly být ve vesničce třikrát
opulentnější než v jiných letech, rozhodne se to celé zarazit a vánoční atmosféru lidem z
Kdosic ukrást doslova pod nosem.
Režie:   Yarrow Cheney, Scott Mosier

UTOP SE, NEBO PLAV
Neděle  20. 1.  | 19:00 hod.
Francie, komedie,  122 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, s titulky 
Když  depresivní  Bertrand,  trpící  krizí  středního  věku,  odpoví  na  inzerát,  který  hledá
nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání  (ano, máme na mysli
mužské akvabely), netuší, že v amatérském družstvu najde nejen přátele, ale i novou chuť
do života. Komedie nejen o tom, jak dlouho musíte zadržet dech, abyste přežili život.
Hrají: Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Mathieu Amalric, Virginie Efira, Benoît Poelvoorde,
Jean-Hugues Anglade, Marina Foïs, Noée Abita, Mélanie Doutey, Jonathan Zaccaï, Erika



Sainte,  Philippe Katerine,  Félix  Moati,  Anderz Eide,  Alban Ivanov,  Claire Nadeau,  Ian
McCamy
Režie: Gilles Lellouche

VDOVY
Čtvrtek  24. 1. | 19:00 hod.
USA/V.Británie, thriller, 129 min.,  vstupné 120 Kč,  do 12 let nevhodný, s titulky
Dnešní  Chicago,  město špinavé brutálními zločiny a prorostlé  korupcí.  Čtyři  ozbrojení
zločinci jsou policií  nemilosrdně odpraveni při pokusu o loupež hodně velkého balíku
peněz. Skoro nic po nich nezůstane, jen jejich vdovy, kterým zanechají hrozivé dluhy u
hodně nepříjemných věřitelů. A právě tyto dluhy, vztek a zármutek náhle osamělé ženy
spojí dohromady. Pochopí, že když potáhnou za jeden provaz, dokáží všechno. Promění
se na velmi schopnou údernou jednotku rozhodnutou vzít své osudy do vlastních rukou.
Hrají: Viola Davis,  Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki,  Cynthia Erivo, Colin Farrell,
Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Garret Dillahunt, Carrie Coon, Jacki Weaver, Robert
Duvall, Liam Neeson, Manuel Garcia-Rulfo, Jon Bernthal, Lukas Haas, Kevin J. O'Connor,
Michael Harney, Matt Walsh, Adepero Oduye, Ann Mitchell
Režie: Steve McQueen

KURSK
Pátek  25. 1. | 19:00 hod.
Belgie/Lucembursko, drama, 117 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Film vypráví  o  skutečné  katastrofické  události,  ke  které  došlo  v  roce  2000  na  palubě
jaderné  ponorky  K-141  Kursk.  155  metrů  dlouhá  jaderná  ponorka  K-141  Kursk  je
„nepotopitelnou“  pýchou  Severního  loďstva  ruského  válečného  námořnictva.  Během
námořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě nachází 118 členů posádky. 12. srpna otřesou
trupem Kursku mohutné exploze, které plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů, na dno
arktických vod Barentsova moře. Začíná zoufalý boj s časem. Pro námořníky. Pro jejich
rodiny. Záchranou operaci komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády
přijmout zahraniční pomoc…
Hrají:  Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Max von Sydow, Michael Nyqvist,
Peter Simonischek, Martin Brambach, Guido De Craene, Geoffrey Newland, August Diehl,
Steven  Waddington,  Matthias  Schweighöfer,  Joel  Basman,  Gustaf  Hammarsten,  Lars
Brygmann
Režie: Thomas Vinterberg

PSÍ DOMOV
Sobota 26. 1.| 16:00 hod.
USA,dobrodružný, 93 min., vstupné 120 Kč, rodinný, český dabing
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli.
Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi
je však silnější  než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit  se domů. Cestou ji  čeká



mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa...
Hrají: Ashley Judd, Alexandra Shipp, Edward James Olmos, Wes Studi,  Tammy Gillis,
Chris Bauer,  John Cassini,  Farrah Aviva, Patrick Gallagher,  Lucia Walters,  Ben Ratner,
Rolando Boyce, Darcy Laurie, Spencer Drever, Jennifer Gibson, Lane Edwards, Broadus
Mattison, Veenu Sandhu, Jonah Hauer-King
Režie: Charles Martin Smith

SLOŽKA 64
Sobota 26. 1.| 19:00 hod.
Dánsko, thriller, 100 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných" dívek. Do rukou
detektiva Carla Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení  Q se dostává
další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství opuštěného ostrova
Sprogø  se  třemi  mumifikovanými  těly  nalezenými  za  falešnou  stěnou  jednoho
kodaňského bytu? A komu patřila  čtvrtá,  prázdná židle u prostřeného stolu? Mrazivý
detektivní  příběh založený na  skutečné  kapitole  dánských dějin  je  čtvrtým severským
thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena.
Hrají:  Nikolaj  Lie  Kaas,  Fares  Fares,  Søren  Pilmark,  Johanne  Louise  Schmidt,  Fanny
Bornedal,  Clara  Rosager,  Michael  Brostrup,  Nicolas  Bro,  Anders  Hove,  Elliott  Crosset
Hove, Vibeke Hastrup, Diêm Camille Gbogou, Anders Juul, Birthe Neumann, Luise Skov,
Anders Brink Madsen, Lado Hadzic, Trine Pallesen, Wanda Perdelwitz, Nastja Arce
Režie:  Christoffer Boe

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Neděle  27. 1. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 97 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Lední medvědi vynikají  silou a obratností  a žijí  samotářským životem. Hrozivou bílou
šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád společnost, legraci a kámoše,
zatímco v  tom,  jak  být  dravým,  děsivým a  nebezpečným vládcem promrzlých  planin
docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední
medvěd,  žije  na  severním  pólu  a  musí  se  stát  vůdcem.  Aby  získal  aspoň  trochu
potřebného respektu, tak se se svým medvědím synem a osvědčenou skupinou potrhlých
nezničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí. Do New Yorku. Tady si podle
plánu užije  chvíle  slávy a obdrží  slavnostní  klíč  k městu.  Ale kam šlápne,  tam rostou
průšvihy a zmatky. Nechtěně se zaplete do bankovní loupeže, vyvolá obrovskou policejní
honičku a nakonec jsou všichni rádi, že město, kam přijel, po jeho odjezdu ještě stojí. Ten
hlavní úkol krále severu čeká Norma až zpátky doma. Chamtivá korporace začala těžit led
jeho domova a Norm se odhodlá k bláznivému kroku. O osudu jejich cenného ledu, na
kterém všichni žijí, rozhodne jedno velkolepé hokejové utkání. Sob do brány, lumíci do
obrany, tuleňové na křídla a medvěd do útoku. Zvířata severu dávají dohromady báječné
hokejové družstvo a začínají trénovat na zápas s dosud neporaženými šampiony.
Režie: Tim Maltby



FAVORITKA
Neděle  27. 1. | 19:00 hod.
Irsko/V.Británie, životopisný, 119 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Je  18.  století.  Anglie  válčí  s  Francií.  Anglická  královna  Anna  je  nemocná  a  náladová.
Někdy až příšerně náladová. Zemi za ní víceméně řídí její  společnice a přítelkyně lady
Sarah. Co se však stane, když se královnina přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail
nad níž dosud držela lady Sarah ochrannou ruku?
Hrají: Olivia  Colman,  Rachel  Weisz,  Emma  Stone,  Nicholas  Hoult,  Joe  Alwyn,  Mark
Gatiss, Wilson Radjou-Pujalte, Basil Eidenbenz, Alfrun Rose, Isaura Barbé-Brown
Režie:  Yorgos Lanthimos

NARUŠITEL
Středa  30. 1. | 19:00 hod.
ČR, drama, 90 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i bezbřehou lásku k létání.
Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v
oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti a jejích
udavačů. Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouží v armádě dvacet
let. Pak se ale po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při pokusu o
přelet na západ a hlavní hrdina nemá jiné východisko, než se ho pokusit napodobit. „Jste
narušitel,  následujte  mě,“  jsou  slova,  která  sám často  hlásí  do  vysílačky,  když  nutí  k
přistání ty, kdo se na západ za svobodou vydávají vzduchem v letadlech. Teď se o stejně
zoufalý útěk musí pokusit i on.
Hrají: Pavel Neškudla, Jiří Dvořák, Petr Kostka, Stanislav Zindulka, Veronika Arichteva,
Matěj Anděl, Jan Sklenář, Filip Richtermoc, Ludmila Zábršová-Molínová, Jaroslav Lorenc
Režie: David Balda

ŽENY V BĚHU
Čtvrtek  31. 1.  | 19:00 hod.
ČR, komedie,  93 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání
– zaběhnout maraton!  Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě  si  trasu  rozdělí  na  čtyři  díly  a  zdolají  těch více  než 42  kilometrů  jako rodinná
štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a
trenér  Vojta  připravil  skvělý  kondiční  plán.  Stačí  jen začít.  Dcery se ovšem do běhání
neženou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela čelí dennodenně průšvihům svých tří
synů,  zatímco  jejich  otec  Karel  ji  už  dvacet  let  neumí,  nebo  nechce,  požádat  o  ruku.
Prostřední Bára touží po dítěti, jenže pro něj zatím neuhnala toho pravého tatínka. Její
biologické hodiny bijí na poplach, a jak Bára sama s nadsázkou říká, asi jí nezbude nic
jiného, než si nasadit punčochu na hlavu a vyběhnout vykrást spermabanku. Nejmladší
Kačka sice chlapa má,  ale  ten chlap má jeden zásadní  háček – manželku.  Zamilovaná



Kačka lpí  s  vytrvalostí  zbloudilého maratonce na vztahu bez budoucnosti,  protože její
láska je zatím beznadějně slepá. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority
než  běžecký  trénink.  Svérázná  maminka  Věra  proto  musí  napnout  všechny  síly,  aby
rodinnou  štafetu  přivedla  přes  řadu  překážek  a  komediálních  komplikací  na  start
Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je
vydržet a nevzdávat to, když cíl je na dosah...e zničující rodinná strategie pomalé přeměny
z tygrů na králíky má hluboce zapuštěné kořeny.
Hrají:  Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej
Vetchý,  Vladimír  Polívka,  Martin  Hofmanná,  Arnošt  Goldflam,  Lucia  Siposová,  Klára
Melíšková, Jaromír Dulava, Tereza Těžká
Režie:  Martin Horský

                                                      Změna programu vyhrazena.


