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TENKRÁT V HOLLYWOODU
Středa      2. 10.  | 19:00 hod.
Čtvrtek  24. 10.  | 19:00 hod.
USA, drama, 159 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Film  je  natočen  podle  skutečných  událostí  a  odehrává  se  koncem  60.  let.  Hlavními
postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton a jeho dlouholetý kaskadér Cliff
Booth. Slávu si slibují od slavné a krásné sousedky, jíž není nikdo jiný než herečka Sharon
Tate. Ta je v době, kdy její manžel, režisér Roman Polanski natáčí v Evropě, zavražděna
fanatickým sériovým vrahem Charlesem Mansonem a jeho "rodinou".
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth,
Michael  Madsen,  Damian  Lewis,  Timothy  Olyphant,  Emile  Hirsch,  Damon  Herriman,
Dakota Fanning, Lena Dunham, Lorenza Izzo, Clifton Collins Jr., Bruce Dern, Luke Perry,
Austin Butler, James Marsden, Rafał Zawierucha, Zoë Bell, Nicholas Hammond
Režie: Quentin Tarantino

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK:“KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU“ ...
Čtvrtek   3. 10.  | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 106 min, vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Být  vždy  sám sebou.  I  v  těch  nejtěžších  chvílích.  Takové je  klíčové  poselství  příběhu
výjimečného  umělce,  bývalého šéfdirigenta  České filharmonie  Jiřího  Bělohlávka  (1946-
2017). Štáb dokumentaristy Romana Vávry sledoval poslední dva roky mistrovy životní
pouti,  aby autenticky zachytil  jeho  odhodlání,  upřímnost,  hudební  brilanci  i  vytříbený
smysl  pro  humor  a  mimořádnou  schopnost  empatie  vůči  své  rodině  i  blízkým
spolupracovníkům.  Snímek není  klasickou biografií  jako  spíš  intimní  reflexí  závěrečné
etapy  života  a  tvorby  legendárního  dirigenta,  z  jehož  odkazu  budou  těžit  ještě  další
generace umělců.
Režie: Roman Vávra

PARAZIT
Pátek  4. 10.  | 19:00 hod.
Jižní Korea, černá komedie, 132 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu,
která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát,



když se setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru,
dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. Parazit byl oceněný
Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem festivalu v
Cannes od dob Pulp Fiction.
Hrají:   Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee, Yeo-jeong Jo, Hye-jin Jang, Woo-shik Choi, So-
dam Park, Myeong-hoon Park, Seung-min Hyeon, Keun-rok Park, Seo-joon Park, Jeong-
eun Lee
Režie: Pon Džun-ho

HODINÁŘŮV UČEŇ
Sobota  5. 10.  | 16:00 hod.
ČR/SR, pohádka, 102 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti 
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o
bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z
Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení.
Když Urban dospěje,  zamilují  se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na
spadnutí. Mistr proto pošle svého učně do světa s úkolem hledat bájné hodinky, které umí
varovat  před  smrtí.  Nikdo  neví,  jestli  hodinky  vůbec  existují,  ale  pokud  je  Urban
nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane. Hodinářův učeň se tedy vydává na dalekou
cestu plnou překážek a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským umem a
dobrým srdcem.  Láska k milované Lauře ho žene vpřed,  zatímco v patách má své tři
sudičky, dvě pomáhají a jedna škodí.
Hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl,  Václav Neužil ml.,  Viktor Preiss,  Dana Droppová,
Michal  Balcar,  Miroslav Krobot,  Jakub Žáček, Pavlína Štorková, Éva Bandor, Sebastian
Pöthe
Režie:  Jitka Rudolfová

PŘES PRSTY
Sobota   5. 10.  | 19:00 hod. | vstupné 120 Kč
Neděle 13. 10.  | 19:00 hod. | vstupné 120 Kč
Pátek   18. 10.  | 19:00 hod. | vstupné 110 Kč
ČR,  sportovní komedie, 101 min., do 12 let nevhodný
Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda  a Pavla
jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle
tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět.
To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na
mistrovství  Evropy…  Všechno  ale  stejně  nakonec  zamotá  svérázný  správce  hřiště  se
zajímavou minulostí Jíra.
Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař,
Zdena Hadrbolcová, Radka Pavlovčinová, Kristína Greppelová, Marek Taclík, Leoš Noha,
Igor  Chmela,  Jan  Komínek,  Jakub  Gottwald,  Marián  Miezga,  Ján  Jackuliak,  Markéta
Krejčová, Barbora Mudrová 



Režie: Petr Kolečko

AD ASTRA
Neděle 6. 10.  | 16:00 hod. 
USA, sci-fi, 123 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
22. století. Umělá inteligence je integrována do všech průmyslových odvětví, Měsíc a Mars
jsou kolonizovány, lidmi osídlené satelity obíhají kolem Neptunu, nejvzdálenější planety
sluneční  soustavy.  Na  Zemi  se  staví  nová  babylónská  věž.  Je  to  anténa,  jejíž  konec
dosahuje  až  do  vesmírného  prostoru  a  která  má  sloužit  k  vyhledávání  inteligentního
mimozemského života. Tým budující tuto obří stavbu vede Roy McBride. Astronautem se
stal díky svému otci, jenž byl velitelem výzkumné expedice projektu Lima. I jejím úkolem
bylo pátrat po vyspělém mimozemském životě a před dvaceti lety zmizela kdesi v hloubi
vesmíru. Nyní je Země postižena řadou nečekaných katastrof, které zasáhnou i stavbu obří
antény. Americké zpravodajské služby se domnívají, že Royův otec stále žije a ohrožení
Země má původ v explozích, ke kterým dochází u planety Neptun a souvisí s projektem
Lima. Roy je vyslán na vesmírnou misi vedoucí přes Měsíc a Mars až k vnějšímu okraji
sluneční  soustavy,  aby  zde  otce  našel.  Jeho  cesta  však  odhalí  tajemství  zpochybňující
samou podstatu lidské existence a jejího místa ve vesmíru.
Hrají: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Donald Sutherland, Ruth Negga, Kimberly
Elise, Loren Dean, John Finn, Anne McDaniels, Greg Bryk, John Ortiz, Alyson Reed, Ravi
Kapoor, Sean Blakemore, Donnie Keshawarz, Nicholas Walker, Kimmy Shields, Mallory
Low
Režie: James Gray

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Neděle   6. 10.  | 19:00 hod. 
Středa 23. 10.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 95 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Jaký je  život  rozvedených mužů,  oddělených naštvanou exmanželkou od stolu,  lože  a
účtu?  Jak  zapůsobí  rozvod  na  jejich  morálku  a  sebevědomí?  Hlavní  hrdina  Rudolf,
noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou
nucen přestěhovat  se  z  přepychu velkoměsta  do  venkovského hotelu,  který  vlastní  se
svým prostopášným bratrem Arnoštem. Rozladěn nastalou situací zmítá se Rudolf mezi
odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje
notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, musejí se
pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu, které tak
nějak omylem vyhlásili válku. Díky vytrvalému výchovnému působení hotelové recepční
Nikoly  se  Rudolf  ovšem  přece  jen  pokusí  navázat  monogamní  vztah,  z  něhož  se  ke
všeobecnému překvapení vyvine vážná známost. Svět je ale malý a lež má krátké nohy.
Obzvláště když role „deux ex machina" připadne Rudolfově exmanželce Marii. Stranou
dění  ovšem  nezůstane  ani  Rudolfův  a  Mariin  podivínský  syn  Bohdan,  který  svým
rodičům nedaruje vůbec nic.



Hrají:   Marek  Vašut,  Jitka  Čvančarová,  Miroslav  Etzler,  Vanda  Hybnerová,  Berenika
Kohoutová, Vincent Navrátil
Režie: Zita Marinovová

PAVAROTTI
Středa  9. 10. | 19:00 hod.
V.Británie/USA, životopisný dokument, 114 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s
titulky
Rozmáchlý  i  intimní  filmový  pohled  na  život,  práci  a  osobu  operní  legendy  Luciana
Pavarottiho  přinese  do  kin  dokument  s  jednoduchým  názvem  Pavarotti.  Jeho  životní
příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí sám o sobě připomíná operu, vypráví režisér
Ron Howard, držitel Oscara za film Čistá duše. Pavarotti se z chudého italského chlapce
stal  v  podstatě mezinárodní  rockovou hvězdou.  Vedle  veřejných záběrů využili  tvůrci
množství  soukromých  videozáběrů  od  Pavarottiho  přátel,  spolupracovníků,  rodiny  a
manželky. Většina z nich dosud nespatřila světlo světa, Pavarotti je na nich mezi svými
nejbližšími otevřený a upřímný.
Hrají: Luciano Pavarotti (a.z.)
Režie: Ron Howard

PRAŽSKÉ ORGIE
Čtvrtek  10. 10. - pátek 11. 10.  | 19:00 hod.
Středa  16. 10. | 19:00 hod.
Sobota  19. 10. | 19:00 hod.
ČR, drama, 112 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný
Příběh  filmu  nás  zavádí  do  poloviny  70.  let.  Slavný  americký  spisovatel  Nathan
Zuckerman – často využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a
odvezl  rukopis  nevydané  knihy.  Na  své  pražské  misi  se  seznámí  se  svéráznou  a
nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá
únik ke krátké svobodě po svém. Postupně se proti své vůli stane nejen divákem, ale i
účastníkem dekadentního představení, v němž mnozí hrají falešně, a nikomu nelze věřit.
Zuckermanova  pražská  návštěva,  plná  bizarních  setkání  s  podivuhodným  uskupením
různorodých lidí se brzy stane téměř dobrodružnou a nebezpečnou misí. Zuckerman si
nakonec  není  jistý,  kdo  je  přítel  a  kdo  je  provokatér  a  donašeč.  Kdo  jsou  lidé  z
dekadentních orgií  v  domě syna slavného malíře? Kdo je  vyplašený student,  který ho
upozorňuje,  že  musí  okamžitě  opustit  Československo?  Kdo  je  jeho  průvodce
normalizačním peklem, vyhozený divadelní režisér a nyní údržbář v kotelně muzea? A
kdo je jeho Olga: skandalistka a rebelka nebo hráčka dvojité hry? V ohrožení se ocitá nejen
Zuckermanova svoboda, ale možná i jeho život.
Hrají: Jonas Chernick, Ksenija Rappaport, Pavel Kříž, Klára Issová, Jiří Havelka, Miroslav
Táborský, Martin Stránský, Jan Hrušínský, Petr Vondráček, Markéta Galuszková, David
Šír, Evženie Pfeifferová
Režie:  Irena Pavlásková



GIACOMO PUCCINI |  TURANDOT
Sobota 12. 10.  |  18.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Italské nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka: 3 hod 22 min (včetně dvou přestávek).
Hudební  ředitel  Met  Yannick  Nézet-Séguin  bude  řídit  orchestr  ve  slavné  inscenaci
Turandot režiséra Franka Zeffirelliho. Titulní roli chladné čínské krásky, která zanevřela
na celé mužské plémě, ztvární sopranistka Christine Goerke. Yusiv Eyvazov  zpívá Kalafa,
jejího  nápadníka,  který  pro  ni  neváhá riskovat  život.  V jeho podání  uslyšíme slavnou
tenorovou árii  Nessun dorma.  Eleonora  Buratto zpívá otrokyni  Liù a  James Morris  se
představí v roli Kalafova otce Timura.
Účinkují: Christine Goerke, Eleonora Buratto,  Yusiv Eyvazov, James Morris
Dirigent: Yannick Nézet-Séguin
Režie: Franco Zeffirelli

STAŘÍCI
Čtvrtek  17. 10. | 19:00 hod. 
ČR/SR, drama, 90 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný 
Vlastovi a Tondovi již nezbývá mnoho let života, mají však před sebou jeden důležitý úkol
– vypátrat  a  zabít  komunistického prokurátora, který je v 50.  letech odsoudil  k  trestu.
Atypická  road  movie  o  dvojici  bývalých  politických  vězňů,  kteří  se  navzdory  všem
omezením a překážkám bijí za spravedlnost.
Hrají: Jiří  Schmitzer,  Ladislav  Mrkvička,  Dušan  Kaprálik,  Michal  Suchánek,  Přemysl
Bureš, Karel Jirák, Marika Procházková, Pavel Batěk
Režie:  Martin Dušek, Ondřej Provazník

ZLOBA:KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Sobota  19.10. | 16:00 hod.  |  2D |  vstupné 120 Kč
Neděle 27. 10. | 16:00 hod.  |  3D |  vstupné  140 Kč
USA/V.Británie, fantasy, 120 min., rodinný, pro děti, český dabing
Přešlo  pět  let.  Královna  černé  magie  Zloba  žije  spokojeně  na  čarovných Blatech  a  její
kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty,
rozkvetl  a  zkošatěl.  Nicméně  nenávist  mezi  lidmi  a  kouzelnými  bytostmi  nezmizela.
Svatba  mezi  princem  Filipem  z  království  Ulstead  a  Růženkou  ze  sousedních  Blat  je
důvodem  k  radosti,  a  mnozí  doufají  ve  spojenectví  mezi  znesvářenými  světy.  Avšak
nečekaný zvrat událostí a setkání s novými mocnými spojenci dostane Růženku a Zlobu
na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná pouta náročné zkoušce.
Hrají: Angelina  Jolie,  Ed  Skrein,  Elle  Fanning,  Michelle  Pfeiffer,  Jenn  Murray,  Harris
Dickinson, Chiwetel Ejiofor, Robert Lindsay, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple,
Lesley Manville, Alex Martin
Režie:  Joachim Rønning



OVEČKA SHAUN VE FILMU:FARMAGEDDON
Neděle 20. 10.  | 16:00 hod. 
V.Británie/USA/Francie,  animovaný, 87 min.,  vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český
dabing
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém
filmovém dobrodružství.
Podivná  světla  nad  klidným  městečkem  Mossingham  oznamují  příchod  záhadného
návštěvníka ze vzdálené galaxie ...  zatím co na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka
Shaun  nic  netuší,  protože  má  plné  ruce  práce  s  geniálními  nápady,  jak  si  vystřelit  z
farmáře  a  rozčílit  Bitzera.  Brzy  však  jedna  rošťácká  mimozemšťanka  poblíž  farmy
havaruje.  Shaun  se  rychle  chopí  nové  příležitosti  a  vyráží  na  intergalatickou  misi  na
záchranu malé návštěvnice před ďábelskou vládní  organizací,  která se jí  snaží chytit  a
zneužít  pro své nekalé cíle.  Podaří se Shaunovi a jeho stádu odvrátit  Farmageddon na
farmě  Mossy  Bottom?  Držte  si  klobouky,  vydáváme  se  na  vzrušující,  dojemné  sci-fi
dobrodružství  z  Mossy  Bottom Farm až do  hlubokého vesmíru.  Cesta  tam vede  skrz
automyčku!
Režie: Richard Starzak

NÁRODNÍ TŘÍDA
Neděle 20. 10.  | 19:00 hod. 
ČR/Německo, drama, 91 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma
chlápek,  kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okraji  Prahy a
každý den doma cvičí, aby byl v kondici.  Večer, když sídlištěm bloudí divoká zvířata,
chodí  se  svými kumpány na jedno.  Vandam se  snaží  udělat  dojem na Lucku,  která v
sídlištní hospodě točí pivo. Často a rád se porve. Je znalec dějin a válek. Má pocit, že svět
míří k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak cvičí, aby byl na tu poslední rozhodující
bitvu nachystaný. A taky k tomu vychovává Psycha,  mladého kluka, se  kterým natírá
střechy panelových domů. Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají „národní hrdina“.
Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle
stejnojmenné  knihy  Jaroslava  Rudiše  v  hlavní  roli  s  Hynkem  Čermákem  kombinuje
dramatický příběh s černým humorem.
Hrají:   Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil ml., Jiří Langmajer,
Martin  Sobotka,  Erika  Stárková,  Lubor  Šplíchal,  Andrej  Polák,  Martin  Siničák,  Bára
Vozková, Terezie Vraspírová
Režie:  Štěpán Altrichter

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Pátek  25. 10.  | 19:00 hod. 
Neděle 27. 10. | 19:00 hod. 
Středa 30. 10. | 19:00 hod. 



ČR, komedie, 110 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo -
zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií
a temperamentní ženou Vivien  na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí
místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z
prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší
právní  zástupce  Benda.  Po  příjezdu  rodina  zjišťuje,  že  se  zámek  nachází  ve  stavu
pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli
Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef,  bodrá hospodyně paní Tichá a hypochondrický
údržbář  Krása.  Zatímco  osazenstvo  Kostky  pozvolna  procitá  z  mátožného  spánku
porevolučních  devadesátých  let,  rodina  Kostkových  stojí  před  těžkou  volbou,  zda
generacemi  vybudované  sídlo  prodat  a  vrátit  se  do  Ameriky,  nebo se  pokusit  zámek
Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.
Hrají: Hynek Čermák,  Tatiana  Vilhelmová,  Yvona  Stolařová,  Eliška  Balzerová,  Martin
Pechlát,  Vojtěch  Kotek,  Pavel  Liška,  Zdeněk  Piškula,  Táňa  Pauhofová,  Zdenka
Procházková, Petr Nárožný, Dana Syslová
Režie:  Jiří Vejdělek

JULES MASSENET |  MANON
Sobota 26. 10.  |  18.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku.  Francouzské nastudování s českými
titulky,  vstupné  300  Kč.  Předpokládaná  délka  přenosu:  4  hod  12  min  (včetně  dvou
přestávek).
Manon Lescaut – nevinná venkovanka, slavná kurtizána a nakonec zoufalá vězenkyně – je
jednou z  největších  tragických  heroin  literárního  i  hudebního světa.  V  důmyslné  režii
Laurenta Pellyho ztvární titulní roli neodolatelné krásky, která touží po životě v přepychu,
Lisette Oropesa. Michael Fabiano zpívá jejího slepě zamilovaného Rytíře des Grieux, jehož
zoufalá  láska nakonec oba přivede do neštěstí.  Massenetovy smyslné  melodie  diriguje
Maurizio Benini.
Účinkují: Lisette Oropesa, Michael Fabiano, Carlo Bosi, Artur Ruciński, Brett Polegato,
Kwangchul Youn
Dirigent: Maurizio Benini
Režie:  Laurent Pelly

TERMINÁTOR:TEMNÝ OSUD
Čtvrtek  31. 10.  | 19:00 hod.
USA, akční sci-fi, 133 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger se vrací ve
svých ikonických rolích.
Hrají:  Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Edward Furlong, Tom
Hopper, Brett Azar, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Diego Boneta, Steven Cree, Mario de la



Rosa,  Tábata  Cerezo,  Enrique  Arce,  Christine  Horn,  Fraser  James,  Alicia  Borrachero,
Claudia Trujillo
Režie:  Tim Miller

                                                     Změna programu vyhrazena.


