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ÚNIKOVÁ HRA
Pátek 1. 2. | 19:00 hod.
USA, thriller, 100 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Psychologický  thriller  vypráví  příběh  šesti  lidí,  kteří  přijali  výzvu  zúčastnit  se
únikové hry. Velmi brzy ale zjistí,  že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o
přežití.
Hrají:  Taylor Russell, Deborah Ann Woll, Logan Miller, Jay Ellis, Tyler Labine, Nik
Dodani,  Adam Robitel,  Jamie-Lee  Money,  Kenneth Fok,  Yorick  van Wageningen,
Jessica Sutton
Režie:  Adam Robitel

GEORGES BIZET | CARMEN
Sobota 2. 2. |  18.45 hod.
Přímý  přenos  z  Metropolitní  opery  v  New  Yorku.  Francouzské  nastudování  s
českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu: 3 hod 41 min (včetně
jedné přestávky).
Clémentine  Margaine  se  představí  v  titulní  roli  nejslavnější  operní  svůdkyně  s
Robertem Alagnou, který si jako Don José získal srdce operních diváků již při HD
přenosu  v  roce  2010.  Provedení  jedné  z  nejoblíbenějších  inscenací  na  repertoáru
Metropolitní opery, kterou režíroval Sir Richard Eyre, bude řídit Louis Langrée.
Účinkují:  Clémentine  Margaine,  Aleksandra  Kurzak,  Roberto  Alagna,  Alexander
Vinogradov
Dirigent: Louis Langrée
Režie: Sir Richard Eyre

GRINCH
Neděle 3. 2. | 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

ŽENY V BĚHU
Neděle   3. 2. | 19:00 hod.
Středa   6. 2. |  19:00 hod.
Středa 13. 2. |  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  Hofmann,  Arnošt  Goldflam,  Lucia
Siposová, Klára Melíšková, Jaromír Dulava, Tereza Těžká
Režie:  Martin Horský

KURSK
Čtvrtek 7. 2. | 19:00 hod.
Belgie/Lucembursko, drama, 117 min., vstupné 110 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

POTOMEK
Pátek  8. 2. | 19:00 hod.
USA/Hong Kong, horor, 92 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
S  Milesem  je  něco  špatně.  Jeho  máma  Sarah  se  obává,  že  jeho  podivné  chování
způsobuje nějaká temná nadpřirozená síla.
Hrají:  Taylor Schilling, Peter Mooney, Colm Feore, Brittany Allen, Jackson Robert
Scott, Oluniké Adeliyi
Režie: Nicholas McCarthy

LEGO® PŘÍBĚH 2
Sobota  9. 2. | 16:00 hod.
USA/Kanada,  animovaná komedie,  107  min.,  vstupné  120  Kč,  rodinný,  pro  děti,
český dabing
V pokračování  úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh,  se  opět  setkáme s
hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje
za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno
bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO
DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji,  než obyvatelé města stíhají obnovovat.
Boj  za vítězství  a obnovení  harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta,  Hustěnku,
Batmana  a  jejich  přátele  do  vzdálených  neprobádaných  světů,  včetně  podivné
galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu. Na jejich tažení projde zkouškou nejen
jejich odvaha a kreativita ale i mistrovské stavitelské dovednosti. Zároveň se ukáže,
jak výjimeční hrdinové to ve skutečnosti jsou.
Režie:  Mike Mitchell, Trisha Gum

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Sobota 9. 2. | 19:00 hod.



USA, životopisný, 125 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Příběh Marie Stuartovny, korunované hned  po svém narození skotskou královnou.
V 16 letech se stala díky svatbě s Františkem II. královnou francouzskou, ale již v 18
letech ovdověla. Poté se vrací do rodného Skotska, kde uplatňuje svůj nárok na trůn.
Skotsko i Anglie však spadají pod vládu královny Alžběty I. a hry o trůny začínají...
Hrají:   Saoirse Ronan, Margot Robbie, Guy Pearce, Gemma Chan, David Tennant,
Martin Compston, Jack Lowden, Joe Alwyn, Brendan Coyle, Ismael Cruz Cordova,
Eileen O'Higgins, Maria Dragus, James McArdle, Liah O'Prey, Paul Eryk Atlas
Režie:  Josie Rourke

ČERTÍ BRKO
Neděle 10. 2. | 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

NA STŘEŠE
Neděle 10. 2. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 97 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel
ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva  takto odlišní  lidé vůbec sdílet
jeden prostor,  aby z toho nebyla katastrofa?  Pomůže jim v tom jejich drzý plán?
Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a
mladíka,  který  hledá  východisko  ze  zoufalé  situace  v  neznámém  městě,  přináší
mnoho třecích ploch,  tragikomických situací,  ale  i  překvapivých nápadů a řešení.
Každý  z  nás  totiž  potřebuje,  aby  jej  někdo  potřeboval.  A  Song  potřebuje  kromě
teplého oblečení  a  střechy na hlavou někoho,  kdo mu bude důvěřovat.  Lze však
důvěřovat neznámému klukovi? Profesor Rypar se o to pokusí i za cenu, že musí



sem tam slevit ze svých zásad a jeho střecha se musí trochu rozšířit. Ale dokáže Song
tuto důvěru skutečně oplatit?
Hrají:  Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk, Mária Bartalos, Adrian Jastraban,
David Švehlík
Režie: Jiří Mádl

BOHEMIAN RHAPSODY
Čtvrtek 14. 2. | 19:00 hod.
Neděle   17. 2. | 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

LÉTO S GENTLEMANEM
Pátek  15. 2. - sobota 16. 2. | 19:00 hod.
Neděle 24. 2. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 98 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za
Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá,
do rutiny  a  stereotypu.  Muž svůj  čas  už  dlouho  spravedlivě  dělí  mezi  karban  s
kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj
prakticky  neviditelná.  Anna  si  každé  léto  zpříjemňuje  několik  dní  pravidelným
setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních
Čech  přijíždějí  na  cyklistické  výlety  do  okolí  hradu  Kamýk.  Jednoho  dne  se  ve
vesnici  objeví  Artur.  Elegantní  šarmantní  gentleman,  který  je,  jak  všichni
předpokládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá
ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra.
Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané. Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností,



Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě vstříc romantickým výletům a
dobrodružstvím…
Hrají: Jaromír  Hanzlík,  Alena  Antalová,  Igor  Bareš,  Lucie  Vondráčková,  Ivana
Chýlková, Pavla Tomicová, Jana Boušková, Jan Vlasák, Arnošt Goldflam, Miroslav
Etzler, Dana Batulková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková, Yveta Blanarovičová,
Jan Čenský, Zdeněk Dušek, Pavel Soukup, Zdeněk Žák, Ctirad Götz, Martin Kraus,
Ladislav Županič
Režie:  Jiří Adamec

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Sobota 16. 2. | 16:00 hod.
USA/ Kanada/Argentina, akční, 120 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český
dabing
Alita je  stvoření  z  dob temna a beznaděje.  Při  pátrání  po nepoužívaných částech
kyborgů jí  nalezne doktor Ido. Alita si  nevzpomíná kdo je,  ani odkud přišla.  Ale
doktor Ido přesně ví, s kým má tu čest. Alita je bojový anděl, který dokáže světu
pomoci přerušit éru smrti a destrukce, kterou zde započal Tiphares.
Hrají:  Rosa  Salazar,  Jennifer  Connelly,  Christoph  Waltz,  Michelle  Rodriguez,
Mahershala Ali, Jackie Earle Haley, Eiza González, Keean Johnson, Ed Skrein, Lana
Condor, Leonard Wu, Marko Zaror,  Elle LaMont, Jorge A. Jimenez, Sam Medina,
Billy  Blair,  Liz  Tabish,  Alex  Livinalli,  Gary  Teague,  Casper  Van  Dien,  Jorge
Lendeborg Jr.
Režie: Robert Rodriguez

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Neděle  17. 2. | 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

GOLIÁŠ
Středa 20. 2.  | 19:00 hod.
Švédsko, krimi, 88 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Pro  sedmnáctiletého  Kimmieho  přichází  dospělost  až  příliš  rychle.  Jeho  otec
nastupuje do vězení, aby si odpykal trest, a od syna se očekává, že naváže na jeho



kriminální činnost. Kimmie ale není na něco podobného připravený. Drama zasazené
do neutěšeného průmyslového města kdesi ve Švédsku je zneklidňujícím obrazem
společenských proměn země i rozpadu tradičních patriarchálních struktur.
Hrají:  Davina Robinson, Joakim Sällquist
Režie:  Peter Grönlund

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Čtvrtek  21. 2.  | 19:00 hod.
Sobota   23. 2.  | 19:00 hod.
Středa    27. 2.  | 19:00 hod.
ČR, černá komedie, 101 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Tohle není  jenom hra. Je  to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat.
Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar
rychlého  nasazení)  stala  únikem  z  jejich  nudných  životů.  Zasahují  u  domnělých
zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha
po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým
brát  a  chudým  dávat.  Všechno  jde  hladce  až  do  okamžiku,  kdy  se  octnou  v
nesprávnou  chvíli  na  nesprávném  místě.  Kam  až  může  vést  lidská  hloupost  ve
spojení s nešťastnou shodou okolností?!
Hrají: Oldřich Kaiser,  Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří  Vyorálek, Patrik Holubář,
Anna Kameníková, Matěj Ruppert, Martin Sitta, Jiří Lábus, Pavel Slabý
Režie: Vladimír Michálek

MRAZIVÁ POMSTA
Pátek 22. 2.  | 19:00 hod.
Velká Británie, thriller, 118 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Akční thriller plný neotřelého humoru, hraje Liam Neeson Nelse Coxmana, rodině
založeného muže, jehož klidný život s manželkou je obrácen vzhůru nohama, když
jim  za  podivných  okolností  zemře  syn.  Nelsovo  hledání  spravedlnosti  se  rychle
změní v pomstychtivý hon po Vikingovi, drogovém lordovi, který má podle Nelse
prsty v synově smrti. Zatímco Vikingovi společníci jeden po druhém "mizí", Nels se
postupně mění z příkladného občana v chladnokrevného ochránce, který nedovolí
ničemu a nikomu, aby mu stál v cestě.
Hrají: Liam Neeson, Emmy Rossum, Tom Bateman, William Forsythe, Laura Dern,
Julia  Jones,  Raoul  Max  Trujillo,  Domenick  Lombardozzi,  Aleks  Paunovic,  Elysia
Rotaru,  John  Doman,  Emily  Maddison,  Victor  Zinck  Jr.,  Ben  Hollingsworth,
Nathaniel Arcand, Arnold Pinnock, Loretta Walsh, Bradley Stryker, Elizabeth Thai,
Jim Shield
Režie:  Hans Petter Moland

JAK VYCVIČIT DRAKA  3



Sobota 23. 2.  | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 104 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to
vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý
náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i
svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se
stane  předzvěstí  mračen,  která  se  nad  Blpem  začnou  stahovat.  Škyťák  je  v  tom
nevinně,  může  za  to  rozkošná  bílá  dračice  Bleskoběska,  jež  doslova  omráčí
Bezzubku,  který  se  pod  jejím  vlivem  promění  z  obávaného  Nočního  běsu  na
nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny
draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák
a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž by se všichni draci
mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?
Režie:  Dean DeBlois
 
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Čtvrtek  28. 2.  | 19:00 hod.
Francie, komedie, 98 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Claude  a  Marie  Verneuilovi,  milovníci  staré  dobré  Francie  a  tudíž  i  správní
maloměšťáci, se tak trochu s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly
za muže rozličných původů a podařilo se jim překonat všechny jejich zakořeněné
předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové Rachid, David, Chao
a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu
přijdou  právě  Cloude  a  Marie  Verneuilovi?  Jejich  obavy,  že  se  z  jejich  blízkosti
rozeběhnou  po  celém  světě  dcery  i  vnoučata,  je  vede  k  vymýšlení  nejrůznějších
důvodů jak je ve Francii všechny udržet. A to nejlépe tak, že jim dokáží, že je Francie
tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do této chvíle svorně s
velkou chutí nadávali.
Hrají: Christian Clavier,  Elodie Fontan,  Frédérique Bel,  Ary Abittan,  Julia  Piaton,
Medi Sadoun, Chantal Lauby, Frédéric Chau, Émilie Caen, Noom Diawara, Pascal
N'Zonzi, Salimata Kamate, Tatiana Rojo
Režie: Philippe de Chauveron

                                                Změna programu vyhrazena.


