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STAR WARS:VZESTUP SKYWALKERA
Čtvrtek  2. 1.  | 19:00 hod. | 3D | vstupné 150 Kč
Neděle  19. 1.  | 16:00 hod. | 2D | vstupné 120 Kč
 UPOZORNĚNÍ: 
Film obsahuje několik scén, ve kterých silně bliká světlo, a které mohou nepříznivě ovlivnit diváky,
jež trpí fotosenzitivní epilepsií nebo zvýšenou citlivostí na světlo.
USA, sci-fi, 155 min., mládeži přístupný, český dabing
Lucasfilm  a  režisér  J.J.  Abrams  znovu  spojují  síly, aby  diváky  vzali  na  epickou  výpravu  do
předaleké galaxie ve filmu Star Wars:  Vzestup Skywalkera.  Ve strhujícím závěru stěžejní  Ságy
Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.
Hrají:  Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Andy
Serkis,  Keri  Russell,  Billie  Lourd,  Domhnall  Gleeson,  Kelly Marie  Tran,  Billy  Dee Williams,
Richard E. Grant,  Joonas Suotamo, Anthony Daniels,  Naomi Ackie,  Dominic Monaghan,  Matt
Smith, Carrie Fisher (a.z.), Nasser Memarzia
Režie: J.J.Abrams

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Pátek     3. 1.  | 19:00 hod.
Sobota 18. 1.  | 19:00 hod.
Středa  29. 1.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 95 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný
nový rok,  jejíž  příběh začíná těsně  před Vánocemi  a končí  na Nový rok.  Film se odehrává v
pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich
blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude
někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a
jiný naopak budoucím láskám. Na všechny bez rozdílu ale čeká řada romantických a komických
situací a jedno velké překvapení.
Hrají:  Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová, Jiří Bartoška, Antónia Lišková, Tomáš Maštalír,  Ján
Koleník,  Gabriela  Marcinková,  Zuzana  Norisová,  Jakub  Prachař,  Marek  Majeský,  Anna
Kadeřávková, Petr Vaněk, Daniel Fischer, Roman Poláčik, Veronika Strapková, Marta Maťová
Režie: Jakub Kroner

ZAKLETÉ PÍRKO
Sobota  4. 1. - neděle  5. 1. | 16:00 hod. 
ČR, pohádka, 95 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti



Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit.  Jednoho dne najde
pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se
Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak
zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě. A tak se dívka vydává na cestu za záchranou
svého milého. Jejím průvodcem se stává vodník, jehož na počátku putování zachrání před zlým
sedlákem. Společně prožijí řadu dobrodružství i legrace. A přestože vodnická kouzla dokáží Anince
pomoci,  jak k uzdravení nemocných, tak na obranu proti  loupežníkům, k záchraně  Vítka bude
potřeba především pravá láska.
Hrají:   Anastasia Chocholatá, Sara Sandeva, Lukáš Pavlásek, Šárka Vaculíková, Lucie Polišenská,
Marek Lambora, Václav Svoboda, Martin Stránský, Dana Syslová, Jitka Smutná, Petr Urban, Jakub
Volák, Václav Duchek, Andrea Hoffmannová
Režie:  Zdeněk Troška

VLASTNÍCI 
Sobota  4. 1. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 96 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Paní  Zahrádková  s  manželem  idealisticky  chtějí,  aby  společnými  silami  dům  zachránili.
Novomanželé Bernáškovi se s nadšením připojují.  Paní Roubíčková pedantsky kontroluje řádný
průběh schůze. Paní Horvátová všechno iniciativně  komentuje. Naivní pan Švec zastupuje svojí
maminku. Paní Procházková s panem Novákem hledá způsoby jak zhodnotit  svůj  majetek.  Pan
Nitranský touží po půdě v domě a pan Kubát důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí
číhají bratři Čermákovi, jen starý pan profesor Sokol zatím nic nekomentuje…
Hrají:   Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, Ondřej Malý,
Klára Melíšková, Kryštof Hádek, Stanislav Majer, David Novotný, Andrej Polák, Ladislav Trojan,
Jiří Černý, Maria Sawa
Režie:  Jiří Havelka

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Neděle    5. 1. | 19:00 hod.
Středa  22. 1. | 19:00 hod.
ČR, romantická komedie, 105 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena, odjíždí na popud své tety
Ely s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhla svému
citovému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam
potkává  dva  muže,  ač  o  žádné  seznamování  opravdu  nestojí.  Jedním  je  horal  a  milovník
adrenalinových sportů Richard a druhým, jeho bratr, vážený člen horské služby, ale hlavně milovník
žen a zábavy. Tahle nesourodá partička se ve sněhem zapadané Samotě  rozhodně  nenudí.  A to
Helena ještě netuší, že její starostlivá milující matka donutí protestujícího otce, aby vyrazili na hory
za nimi. Jsou Vánoce a rodina musí být přece pohromadě!
Hrají:  Anna  Polívková,  Bolek  Polívka,  Martin  Dejdar,  Jana  Preissová,  Marek  Němec,  Jana
Krausová, Marek Adamczyk, Marek Taclík, Roman Pomajbo, Danica Jurčová
Režie: Lenka Kny

PŘES PRSTY
Středa 8. 1.  | 19:00 hod.
ČR,  sportovní komedie, 101 min., vstupné 110 Kč, 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

POD VODOU
Čtvrtek  9. 1. | 19:00 hod. 
USA, horor, 95 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Je to možná nejhorší a nejnebezpečnější pracoviště na Zemi. Podmořská vědecká laboratoř stojí na
jednom z nejhlubších míst mořského dna. Je obklopena naprostou temnotou, svírána strašlivým
tlakem,  teplota  okolní  vody se  blíží  nule.  Výzkumný tým  provádí  sondážní  vrty,  když  přijde
nečekané a ničivé zemětřesení. Do této chvíle bezpečné prostory laboratoře se stávají smrtelnou
pastí.  Jednotlivé  části  vědeckého  komplexu  jsou  extrémními  tlaky  vody drceny jako  papírové
krabice. Jedinou šancí pro přeživší členy posádky je evakuace pomocí hlubinných skafandrů. Jenže
v okamžiku, kdy se ocitnou mimo zdevastovanou stanici, zjistí, že jejich zásahy do mořského dna a
následné zemětřesení probudily něco, co do této chvíle zůstávalo ukryté pod mořským dnem. Něco
neznámého. Něco děsivého.
Hrají:  Kristen  Stewart,  Vincent  Cassel,  T.J.  Miller,  Jessica  Henwick,  John  Gallagher  Jr.,
Mamoudou Athie, Gunner Wrightson
Režie:  William Eubank

ŠPINDL 2
Pátek    10. 1. | 19:00 hod.
Pátek    31. 1. | 19:00 hod.
ČR,  komedie, 107 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný vztah. Renata je manželka
známého spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v
jejím vlastním životě  jeden osudový prvek schází.  Herečka a tanečnice Eliška stojí  na začátku
slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem – muzikantem... A chlapi z horské služby
jsou vždy připraveni pomoci. Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit, než v
zasněženém Špindlu?
Hrají:  Radim  Fiala,  Kateřina  Kaira  Hrachovcová,  Anna  Čtvrtníčková,  Hana  Vagnerová,  Filip
Blažek,  Oldřich  Navrátil,  Jitka  Sedláčková,  Igor  Rattaj,  Karel  Zima,  Simona  Prasková,  Pavel
Rímský, Jiří  Štrébl,  Milan Peroutka ml.,  Jakub Kohák, Roman Skamene, Alice Bendová, Ivana
Andrlová, Kateřina Klausová, Míra Nosek, Jana Synková, Jan Čenský
Režie:   Radek Balaš

ALBAN BERG   |  VOJCEK
Sobota 11. 1. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s českými titulky, vstupné
300 Kč. Předpokládaná délka přenosu: 1 hod 57 min (bez přestávky).



Yannick Nézet-Séguin bude řídit orchestr Metropolitní opery v nové inscenaci režiséra Williama
Kentridge, jíž je Vojcek od Albana Berga. Vojcek je vrcholné dílo operního expresionismu a patří k
pilířům operní  literatury 20.  století.  Berg na něm začal  pracovat během první  světové války a
dokončil  jej  v  roce  1922.  Dílo  je  temnou  sondou  do  nitra  vojáka  umořeného  každodenním
společenským zlem. V podání Williama Kentridge se odehrává v bludišti rozpadlých schodišť a
ramp, rozbitého nábytku a nejrůznějších trosek. Kentridge oživuje své vlastní kresby uhlem, které
spolu s jinými skicami, mapami a útržky z filmů promítá na jeviště, čímž vytváří děsivý svět plný
leteckých havárií,  světlometů,  plynových masek a bitevních polí.  V roli  Vojcka bude debutovat
Peter Mattei, Marii, matku jeho dítěte, ztvární Elza van den Heever. Vojckovy tyrany budou zpívat
Christopher Ventris v roli Tambormajora, Gerhard Siegel jako Kapitán a Christian Van Horn v roli
Doktora. V metropolitním debutu se představí Andrew Staples jako Andres. V minulých sezónách
Metropolitní  opera  uvedla  Kentridgovy  inscenace  Bergovy  Lulu  a  Šostakovičova  Nosu.  Jeho
inscenace Vojcka měla světovou premiéru na Salcburském festivalu, kde se setkala s nadšeným
přijetím. Vznikla v koprodukci Metropolitní opery, Canadian Opera Company, Opera Australia a
Salzburského festivalu.
Účinkují:  Elza van den Heever, Tamara Mumford, Christopher Ventris, Gerhard Siegel,  Andrew
Staples, Peter Mattei, Christian Van Horn
Dirigent: Yannick Nézet-Séguin 
Režie: William Kentridge

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Neděle  12. 1.  | 16:00 hod.
Neděle  26. 1.  | 16:00 hod.
USA, animovaný, 103 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Královna Elsa se společně  s  Annou,  Kristoffem,  Olafem a Svenem vydává na nebezpečnou a
pozoruhodnou cestu a doufá, že vše zvládnou. 
Režie:  Chris Buck, Jennifer Lee

CATS
Neděle  12. 1. | 19:00 hod.
V.Británie/USA, muzikál, 100 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Na legendárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně,  dostane vybraná kočka šanci na
nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona, ale všichni se snaží, co jim
schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi vyvolenými.
Hrají:  James Corden, Taylor Swift, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Idris Elba, Judi Dench, Rebel
Wilson, Ray Winstone, Laurie Davidson, Jason Derulo, Francesca Hayward, Mette Towley, Daniela
Norman
Režie:  Tom Hooper

MŮJ PŘÍBĚH
Středa 15. 1. | 19:00 hod.
ČR, romantický, 90 min., vstupné  120 Kč, do 12 let nevhodný 
Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího
srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě
záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem. Elizabeth se odjíždí na
Moravu, aby se pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastními démony. S pomocí tety Marie, která jí



byla celý život oporou, a čtyř neuvěřitelných přítelkyň začíná hledat cestu k novému životu, ale
především víru v sebe sama. Z drsného pádu a procitnutí se zrodí prozření a Elizabeth dostává
druhou šanci na opravdové štěstí i skutečnou a bezpodmínečnou lásku. Elizabethin příběh vypráví o
neuvěřitelné snaze dostat se ze dna, o ozdravné síle humoru, o ceně přátelství a také vůli otevřít
srdce a nezanevřít na lásku, protože ta je hnacím motorem našich životů.
Hrají:  Vlastina Svátková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov nejml.,  Tereza Kostková, Pavel Kříž,
Zuzana Norisová, Nela Boudová, Milan Kňažko, Míra Nosek, Alžbeta Stanková, Martin Stránský,
Zdeněk Maryška, Roman Vojtek, Stanislava Jachnická
Režie:  Libor Adam, Hana Hendrychová

DOKONALÁ LEŽ
Čtvrtek  16. 1. | 19:00 hod. 
USA, drama, 109 min., vstupné  130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Šarmantní podvodník Roy Courtnay si v životě nadělal spoustu problémů a stále jej pronásleduje
jeho temná minulost. Když na internetové seznamce potká bohatou vdovu Betty McLeish, nemůže
uvěřit  svému  štěstí.  Námluvy  ale  neprobíhají  zcela  podle  jeho  představ.  Postupem  času  Roy
zjišťuje, že city které chová k Betty, a které měly být falešné, se stávají skutečnými a to začíná být
pro Royův tajný plán opravdovým problémem. Poprvé ve své kariéře se Oscarová Helen Mirren a
Ian McKellen setkávají na filmovém plátně.
Hrají:  Helen Mirren, Ian McKellen,  Jóhannes Haukur Jóhannesson, Russell  Tovey, Jim Carter,
Mark Lewis Jones, Phil Dunster, Laurie Davidson, Michael Culkin, Aleksandar Jovanovič, Athena
Strates, Stella Stocker, Spike White
Režie:  Bill Condon

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Pátek  17. 1. | 19:00 hod.
ČR, krimikomedie, 95 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé
kriminálního žánru, a tak se děj,  který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního
prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace. Na scéně se objevuje
major  Prubner,  jeho  nová kolegyně  Skálová a  detektivové Rorýs  s  Dymákem.  Jejich  úkol od
náčelníka  kriminálky  Drátka  je  jasný  –  vyšetřit  vraždu  Starablažkové.  Postupně  kriminalisté
vypátrají, že úspěšně vydírala, a proto se jí někdo zbavil. Ale mnoho stop nemají. Jen to, že jde o
pomstu. Majoru Prubnerovi šlape navíc na paty jeho nadřízený plukovník Drátek, který mu dá na
zjištění vraha jen týden – tedy sedm dní! Detektivní rámec je však základem pro vtipné scény a
zdařilé herecké výkony.
Hrají:  David  Novotný,  Hana Vagnerová,  Martin  Pechlát,  Lukáš  Příkazký,  Miroslav  Táborský,
Milan Šteindler, Tereza Srbová, Pavel Rímský, Eva Holubová, Martin Myšička, Petra Jungmanová,
Jakub Štáfek, Pavla Beretová, Anna Polívková, Lenka Krobotová, Klára Issová, Filip Kaňkovský,
Denisa Pfauserová, Michal Čoudek
Režie:  Miloslav Šmídmajer

DOLITTLE
Sobota  18. 1. | 16:00 hod.
USA, fantasy komedie, 106 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing



Příběh výjimečného muže, pozoruhodného zejména tím, že si mnohem víc než s lidmi rozuměl se
zvířaty.  A  to  doslova.  Náš  doktor  Dolittle  ovšem  není  nudný  veterinář,  nýbrž  stoprocentní
dobrodruh, po jehož boku se nelze nudit.
Hrají:   Robert Downey Jr., Tom Holland, Rami Malek, Emma Thompson, Marion Cotillard, Kasia
Smutniak, Ralph Fiennes, Michael Sheen, Selena Gomez, Antonio Banderas, John Cena, Carmen
Ejogo, Craig Robinson, Jessie Buckley, Octavia Spencer, Jim Broadbent, Kumail Nanjiani, Frances
de la Tour, Nick Mohammed, Elliot Barnes-Worrell, Clive Brunt
Režie:   Stephen Gaghan

KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Čtvrtek  23. 1. | 19:00 hod. 
ČR, dokumentární, 90 min., vstupné  120 Kč, do 12 let nevhodný 
Filmový dokument o českém hudebním géniovi  - Karlu Svobodovi natočil  jeho syn Petr Klein
Svoboda. Dokument sleduje život slavného skladatele očima jeho syna. Známého autora oblíbených
písní poznáme blíže než kdy před tím. Uvidíme oficiální archivy, ale i ty, které zůstávaly dodnes
veřejnosti skryté. Součástí dokumentu jsou i unikátní záběry z domácího videa, kde uvidíme, že
pracovní život a ten soukromý byly pro skladatele zcela prolnuté. Mezi pozvanými hosty uvidíme
Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, Theodora Pištěka a další hvězdy české i světové kultury.
Režie:  Petr Klein Svoboda

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Pátek  24. 1. - sobota 25. 1. | 19:00 hod.
ČR/SR, komedie, 107 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku
Simonu, které se právě  obrátil  život  vzhůru nohama. Simona je čerstvě  po rozvodu a snaží  se
vyrovnat s tím, že její  jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť  zažene seznámením s
výstředním umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou,
ale i  sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá nový směr.  Když
potkává okouzlujícího podnikatele,  vdovce Marka a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho
čekat.  Až  na to,  že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchýně  Evy,  která byla zvyklá
pomáhat  s  výchovou  vnučky,  je  jejich  společné  soužití  téměř  idylické.  Do  jejich  životů  však
zasáhne nečekaná krize. Markova firma zkrachuje a zůstanou mu jen dluhy. Marek začíná hledat
útěchu v alkoholu a jeho zoufalství se mění ve zlobu…
Hrají:  Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková, Ľuboš Kostelný, Marián Mitaš, Janko
Popovič Volarič, Branislav Trifunovič, Predrag 'Miki' Manojlovič
Režie: Marta Ferencová

FANY A  PES
Sobota 25. 1.| 16:00 hod.
Německo/Lucembursko, animovaný, 87 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Lipsko 1989. Dvanáctiletá dívka Fany se s láskou stará o Sputnika, psa její nejlepší kamarádky
Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však
Sophie do třídy nevrátila… jako mnoho jiných uprchla s maminkou na Západ. Fany se odvážně
vydává kamarádku hledat, chce jí vrátit psa Sputnika. Stane se tak  svědkem pohnutých událostí,
které změní budoucnost celé země. Příběh Fany líčí, ve shodě se skutečností, se smyslem pro detail
a citem pro tehdejší atmosféru, průběh pokojné revoluce na podzim roku 1989 z pohledu dítěte.



Napínavý a zároveň laskavý animovaný film o síle přátelství a odvaze změnit historii se hluboce
dotkne nejen mladých diváků.
Režie:  Matthias Bruhn, Ralf Kukula

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Neděle  26. 1. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 110 min., vstupné 100 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

NA NOŽE
Čtvrtek  30. 1.  | 19:00 hod.
USA, krimi komedie,  130 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Satirická krimi komedie zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného
úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný
detektiv Daniel Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého člena této excentrické
rodiny se ukáže býti složitější, než se zpočátku zdálo. V napínavém detektivním příběhu, v duchu
nejlepší tradice Agathy Christie, rozehrají herecký koncert Chris “Captain America” Evans, Jamie
Lee Curtis, Michael Shannon, a Don Johnson.
Hrají:  Daniel  Craig,  Chris  Evans,  Lakeith  Stanfield,  Ana  de  Armas,  Michael  Shannon,  Don
Johnson,  Jamie  Lee  Curtis,  Toni  Collette,  Katherine Langford,  Christopher  Plummer,  Jaeden
Martell, Riki Lindhome, Raúl Castillo, Edi Patterson, Noah Segan, K Callan, Frank Oz
Režie: Rian Johnson

                                                      Změna programu vyhrazena.


