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GEORGE GERSHWIN   |  PORGY A BESS
Sobota 1. 2. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Anglické nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu : 3 hod  40min (včetně dvou přestávek).
Porgy a Bess od tvůrčího týmu The Gershwins se do Met vrací poprvé od roku 1990 v
nové inscenaci režiséra Jamese Robinsona, který s ní v Met debutuje. Americká „lidová“
opera,  jak  ji  tvůrci  nazvali  v  roce  1935,  vypráví  o  mrzákovi  Porgym,  v  podání  Erica
Owense, zamilovaném do Bess,  kterou ztvární Angel Blue. David Robertson bude řídit
hvězdný ansámbl, který tvoří Donovan Singletary v roli rybáře Jakea, Golda Schultz jako
jeho manželka Clara, Latonia Moore v roli nešťastné vdovy Sereny, Frederick Ballentine,
který zpívá drogového dealera Sportin’ Life, Alfred Walker v roli násilnického Crowna a v
neposlední řadě legendární mezzosopranistka Denyce Graves v roli Marie, místní matróny
a  šéfky  jídelny.  Opera  je  plná  nezapomenutelných  melodií,  včetně  slavné  klasiky
„Summertime“  a  dalších  hitů,  jako  jsou  „It  Ain’t  Necessarily  So“,  „Bess,  You  Is  My
Woman Now“, „I Got Plenty o’ Nuttin“ a „My Man’s Gone Now“. Inscenace vznikla v
koprodukci  s  Anglickou národní  operou a  Nizozemskou národní  operou a  její  letošní
londýnská premiéra byla přijata s nadšenými ohlasy.
Účinkují:  Angel  Blue,  Golda  Schultz,  Latonia  Moore,   Denyce  Graves,  Frederick
Ballentine, Eric Owens,  Alfred Walker, Donovan Singletary
Dirigent: David Robertson
Režie: James Robinson

ZAKLETÉ PÍRKO
Neděle  2. 2. | 16:00 hod.
Neděle  9. 2. | 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

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Neděle  2. 2. | 19:00 hod.
Pátek    7. 2. | 19:00 hod.
ČR, krimikomedie, 95 min., vstupné 120 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

NENÁVIST
Středa  5. 2. | 19:00 hod.
USA, horor, 94 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Když někdo zemře v náručí ukrutného hněvu… zrodí se kletba. Kletba se usídlí v místě
smrti. Ti, kteří se s ní  setkají, budou pohlceni její  zuřivostí. Producent Sam Raimi nám
přináší nový pohled na klasický horor.
Hrají: Andrea  Riseborough,  Demián  Bichir,  John  Cho,  Betty  Gilpin,  Lin  Shaye,  Jacki
Weaver, Frankie Faison, William Sadler, Nancy Sorel, Tara Westwood, Ernesto Griffith,
Joel Marsh Garland, Zoe Fish
Režie:  Nicolas Pesce

TENKRÁT PODRUHÉ
Čtvrtek  6. 2. | 19:00 hod.
Francie, drama, 115 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Jakou dobu byste chtěli  zažít, kdybyste měli tu možnost? Před tuto otázku je postaven
Victor,  když  od  svého  syna  dostane  dárkový  poukaz  agentury  Time  Travelers.  Ta  s
pomocí filmových kulis a herců dokáže zinscenovat jakoukoli epochu a zprostředkovat
svým  klientům  setkání  se  slavnými  osobnostmi  dějin  dle  jejich  přání.  Zatímco  jiní
zákazníci se  chtějí  podívat na dvůr Ludvíka XVI. či  povečeřet s  Hitlerem, Victor touží



vrátit  se  do nespoutaných sedmdesátých let  a  ještě  jednou prožít  první  rande se  svou
ženou – dobu, kdy v něm dokázala vidět  víc než jen nudného páprdu v pruhovaném
pyžamu. Chytrá a zábavná love story vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si
mohli  zopakovat  ty  nejkrásnější  okamžiky.  Je  to  potřeba  k  tomu,  abychom  se  znovu
zamilovali?
Hrají:  Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis
Podalydès, Michaël Cohen, Bruno Raffaelli, Lizzie Brocheré, Thomas Scimeca, Christiane
Millet, François Vincentelli, Claude Aufaure, Pierre Forest, Jean-Noël Martin, Constance
Gay, Urbain Cancelier, Elisabeth Duda, Tobias Licht
Režie:  Nicolas Bedos

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
Sobota   8. 2. | 16:00 hod.
Norsko/Kanada, animovaný, 91 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Nikdo z nich nežere děti, ani
nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a
veselí pod vládou krále Gromma. Někdo má jednu hlavu, někdo dvě a někdo tři hlavy,
někdo je trochu kouzelný a jiný vůbec, z někoho jde trochu hrůza, když se špatně vyspí,
někdo už začíná věkem kamenět.  Kryjí  se před sluncem a dobře se baví.  Jednoho dne
ovšem oblíbený král kvůli zradě a nastražené pasti zkamení a na jeho syna Tryma čeká
velké  dobrodružství.  S  pomocí  přátel  musí  projít  zakázaným kouzelným lesem,  až  na
hranice světa trollů a lidí, získat zpět králův ukradený zkamenělý ocas a do tří dnů ho
přinést zpátky. Pak králova kletba pomine. Trym byl vždycky jeden z nejveselejších trollů,
teď  ale  musí  legrácky  stranou.  Stojí  před  ním  les  plný  nebezpečí,  nástrah  a  trollích
strašidel.
Režie:  Kevin Munroe, Kristian Kamp

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Sobota    8. 2. | 19:00 hod. | vstupné 120 Kč
Středa  19. 2. | 19:00 hod. | vstupné 110 Kč
Sobota  22. 2. | 19:00 hod. | vstupné 110 Kč
ČR/SR, komedie, 107 min., 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

MODELÁŘ
Neděle   9. 2.  | 19:00 hod.
Středa 12. 2.  | 19:00 hod.
ČR, drama, 109 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Příběh  dvou  kamarádů,  kteří  provozují  prosperující  půjčovnu  dronů,  se  odehrává  v
současné Praze.  Majitel  firmy přezdívaný Plech,  ve volném čase rapper,  sní  o  velkých
penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel, který se
právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony
jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání,
kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci
pořádající  happeningy.  Drony ve filmu monitorují  elektrárny,  nosí  luxusní  kabelky na
přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však
jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne
komplikovat.
Hrají: Kryštof  Hádek,  Jiří  Mádl,  Zuzana  Fialová,  Veronika  Khek  Kubařová,  Elizaveta
Maximová
Režie:  Petr Zelenka

FANTASY ISLAND
Čtvrtek  13. 2. | 19:00 hod.
USA, horor, 109 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Charismatický pan Roarke plní  v  luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu,  tajné sny
svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se však fantazie stanou noční můrou, musí
hosté záhadu ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život.
Hrají:  Maggie Q, Portia Doubleday, Lucy Hale,  Kim Coates,  Michael Rooker, Michael
Peña,  Charlotte  McKinney,  Ryan  Hansen,  Jimmy O.  Yang,  Parisa  Fitz-Henley,  Austin
Stowell, Evan Evagora
Režie:  Jeff Wadlow

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Pátek   14. 2. - sobota  15. 2. | 19:00 hod.
Středa 26. 2. | 19:00 hod. 
ČR, komedie, 112 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Již patnáct let št'astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu
poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí
tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči
o  Jirku  a  udělají  z  něj  tak  chlapa  na  střídačku.  Lenka  nakonec  souhlasí  a  obě  ženy



představí tento nový způsob života Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc. Co se
všem zdá zpočátku jako perfektní plán, tedy jeden týden se svou ženou, ten druhý zase s
milenkou, se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.
Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Nový, Martin
Pechlát, Andrej Polák, Karel Zima
Režie: Petr Zahrádka

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
Sobota  15. 2. | 16:00 hod.
Čína, animovaný, 90 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich
jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Během jednoho úprku se naši
hrdinové  rozdělí  a  Brůča  potkává  malé  vlčátko  Feifei,  které  se  chce  stát  statečným
bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet na cestě za bratry. Mezitím mají Brumla a
Vick starostí nad hlavu s kmenem domorodců, jehož náčelník se úplně zbláznil do Vicka.
Podaří se naší neohrožené partě dostat zpět domů, než bude pozdě? Dobrodružství, jaké
ještě nezažili, právě začíná!
Režie: Leon Ding

CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Neděle   16. 2.  | 16:00 hod.
Norsko, fantasy, 102 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Fantasy pohádka volně navazuje na předchozí snímek Cesta za králem trollů, v němž jsme
poprvé potkali dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry, krásnou a odvážnou princeznu
Kristin. Espenovo nové dobrodružství začíná poněkud nešťastně. Kristinini rodiče, král
Erik a královna Viktorie, jsou otráveni a z tohoto hrozného činu jsou falešně obviněni oba
Espenovi  bratři.  Oba nešťastníci  jsou ihned uvrženi  do nejhlubšího vězení  a  čekají  na
popravu. To by ale nebyl Espen, aby nenašel způsob, jak chytře a mazaně situaci vyřešit!
Přesvědčí princeznu Kristin, aby se s ním vydala hledat bájný zámek Soria Moria, který je
prý celý postaven z ryzího zlata. Zde se podle dávných pověstí ukrývá pramen zázračné
živé vody a s její pomocí chce Espen zachránit život krále i královny i svých bratrů. Ale
existuje vůbec takový zámek? Není to jen báchorka? A je v něm živá voda? Není to celé jen
Espenův výmysl a trik, jak odvést pozornost a oddálit popravu jeho bratrů? Možná ano.
Na každé povídačce je ale zrnko pravdy, a tak se Kristin s Espenem vypraví na nejistou
cestu plnou kouzel, dobrodružství, lásky, ale i nebezpečí. Musí jednat rychle, v patách je
jim totiž banda proradných Dánů, kteří nenávidí jejich království víc než cokoli jiného, a
chtějí Espena a Kristin za každou cenu zastavit. Pokud Espen a Kristin neuspějí, bude to
znamenat konec nejen pro bratry a království, ale možná pro celý svět!
Hrají:  Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen, Elias Sørensen, Sidse Babett
Knudsen,  Tómas  Lemarquis,  Thorbjørn Harr,  Jonas  Strand Gravli,  Alexandra Gjerpen,
Vegar Hoel, Cyron Bjørn Melville, Abigail Rice, Gard B. Eidsvold, Sigurd Holmen le Dous,
Erik Hivju, Petronella Barker



Režie:  Mikkel Brænne Sandemose

VLASTNÍCI
Neděle   16. 2.  | 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

JUDY
Čtvrtek 20. 2. | 19:00 hod.
V.Británie, životopisný, 118 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává
miláčkem  celé  Ameriky.  Její  talent  si  podmaňuje  miliony  diváků  na  celém  světě.  Její
kariéra je doslova splněným snem.  Ale všechno má svou cenu. Úspěch a sláva si vybírají
vysokou daň. Její život provází osamělost, jejím démonem je alkohol a závislost na lécích.
V  zimě  roku  1968  přijíždí  Judy  do  Londýna,  aby  vystoupila  na  turné  beznadějně
vyprodaných koncertů. Docházejí jí peníze a její manželství se hroutí. Od počátku jejího
celosvětového úspěchu v muzikálu Čaroděj ze země Oz uplynulo 30 let. Neodolatelným
smyslem pro humor a vřelostí okouzluje všechny kolem, ať už se setkává s hudebníky,
fanoušky či  přáteli.  Její  sny  o  romantické  lásce  se  zhmotňují,  když potkává Mickeyho
Deanse. Ale pod maskou šťastné hvězdy se skrývá křehká žena. Poté, co v záři reflektorů
strávila tvrdou prací uplynulých 40 let, je vyčerpaná. Vracejí se jí vzpomínky na ztracené
dětství a ze všeho nejvíc touží být doma se svými dětmi. Najde v sobě sílu pokračovat?
Hrají:  Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon,
Richard Cordery,  Royce  Pierreson,  Darci  Shaw,  Andy Nyman,  Daniel  Cerqueira,  Bella
Ramsey, Lewin Lloyd, Tom Durant Pritchard, John Dagleish, Adrian Lukis, Gemma-Leah
Devereux, Gus Barry
Režie:  Rupert Goold

SVIŇA
Pátek 21. 2. | 19:00 hod.
SR,  thriller, 98 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, ve slovenském znění



Zemičku kdesi pod horami ovládají vysoce postavení zločinci, lidé propojení s politikou,
mafií, ale i s policií, soudy a velkými kšefty. Závislá teenagerka zmizí z resocializačního
centra,  nikomu ale  nechybí.  O nuceném sexu a drogách chce vypovídat  na policii,  ale
pošlou ji  pryč.  Vyhledá novináře,  který se pustí  do rozplétání  neuvěřitelné  chobotnice
zločinu,  mafie,  vydírání.  Nadějný  politik  se  stane  předsedou  a  ovládne  celou  zemi,
protože kdo má moc, má pod palcem i policii i státní obchody. Z malého veksláka se stává
velký vyděrač,  který  s  lidmi zachází  jako  s  šachovými  figurkami.  Jenže  může  pravda
přežít mezi lidmi,  kterým jde o prachy a moc? Nebo se Bůh peněz neštítí  ani vraždit?
Scénář a režii  filmu měly v rukách dvě výrazné osobnosti slovenského filmu: Mariana
Čengel  Solčanská a Rudolf Biermann.  Proč se rozhodli  společné vytvořit  takto emočně
intenzivní film? „Umění možná nemá moc změnit svět, ale máme stále svobodu vysmát se
lidské hlouposti,” vysvětluje Mariana Čengel Solčanská. „Sviňa je film, jehož cílem není
soudit či  odhalovat utajované skutečnosti,  ale přinést dobrý divácky zážitek. Napínavý
akční film, v němž uvidíte skvělé herecké výkony a výborné, drsné dialogy inspirované
životem,” doplňuje Rudolf Biermann.
Hrají: Jozef Vajda, Marko Igonda, Daniel Heriban, Gabriela Marcinková, Diana Mórová,
Branislav Bystriansky, Jakub Rybárik, Dana Droppová, Petra Dubayová
Režie:  Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann

TLAPKOVÁ PATROLA:VŽDY VE STŘEHU
Sobota 22. 2. | 16:00 hod.
Kanada, animovaný, 70 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu, Marshall, Rubble,
Chase,  Rocky,  Zuma  a  Skye  dokonce  pomáhaly  postavit  okruh.  Společně  pak  tlapky
vytvořily servisní technický tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou
k vítězství. Jejich závodnický hrdina se ovšem nešťastnou náhodou zraní, nemůže řídit a s
prosbou, aby jel závod místo něj, se obrátí na svého největšího obdivovatele a fanouška –
na Marshalla!! Marshall tak musí překonat nedostatek sebevědomí a soutěživosti a zkusit
si splnit sen stát se nejrychlejší tlapkou a závodníkem. Závodnický film pak doplní i dvě
nejnovější epizody, ve kterých si tlapky zkusí poradit s utrženým obrovským balónem a
taky je čeká jedno pavoučí dobrodružství. Úkolů je více než dost, takže tlapky vzhůru do
akce!
Režie:  Charles E.Basien

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Neděle  23. 2.  | 16:00 hod.
USA, animovaný, 103 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí
její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa
vydává  na  nebezpečnou  a  pozoruhodnou  cestu.  Ve  filmu  Ledové  království  se  Elsa
obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království II musí doufat, že je
mocná dostatečně.



Režie:  Chris Buck, Jennifer Lee

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Neděle   23. 2.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 95 min., vstupné 120 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

V SÍTI
Čtvrtek 27. 2. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 90 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým
způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání  dětí  na internetu.  Tři  zletilé  herečky s
dětskými rysy  dostávají  za  úkol  prostřednictvím falešných  profilů  na  sociálních  sítích
předstírat,  že  je  jim  12  let.  Ve  věrných  kopiích  dětských  pokojíků,  postavených  ve
filmovém ateliéru,  chatují  a  skypují  s  muži  všech věkových kategorií,  kteří  je  na  netu
vyhledali  a  oslovili.  Drtivá  většina  těchto  mužů  požaduje  sex  prostřednictvím
videohovoru, posílá fotografie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky dokonce
pokouší  vydírat.  Dokumentární  film  vypráví  strhující  drama  těchto  tří  hrdinek  alias
„dvanáctiletých dívek" od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají
tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak
obracejí proti svým strůjcům a z lovců se stávají lovení.
Režie:  Barbora Chalupová, Vít Klusák

1917
Pátek  28. 2. | 19:00 hod.
USA/V.Británie, válečný, 119 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu Americká krása,
natočil jedinečný epický příběh z první světové války. Na sklonku jednoho z největších
válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci Schofield a Blake zdánlivě
nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské území a



doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků - mezi ohroženými je
i Blakeův bratr.
Hrají: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Mark
Strong,  Andrew  Scott,  Richard  Madden,  Daniel  Mays,  Adrian  Scarborough,  Nabhaan
Rizwan, Jamie Parker, Tommy French, John Hollingworth, Chris Walley, Gerran Howell,
Robert Maaser, Richard McCabe
Režie: Sam Mendes

GEORG FRIDRICH HÄNDEL  |  AGRIPPINA
Sobota 29. 2. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Italské  nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu: 4 hod 10 min (včetně jedné přestávky).
Poprvé  v  historii  uvede  Metropolitní  opera  Händelovu  Agrippinu,  satirické  dílo
pojednávající  o  vztahu  sexu,  moci  a  politiky.  Sir  David  McVicar  se  vrací  k  inscenaci,
kterou původně vytvořil pro bruselský operní dům La Monnaie v roce 2000. Ukazuje nám
děsivý svět, v němž nikdy nedošlo k rozpadu Římské říše, která se tím pádem udržela do
dnešní doby. Nastavuje tak zrcadlo současné společnosti stejně, jako to s Agripinnou kdysi
udělal Händel.  Inscenace odhaluje korupční praktiky vládnoucí třídy, kterou ztělesňuje
Joyce DiDonato v roli titulní postavy, mocichtivé císařovny Agrippiny. Brenda Rae ztvární
intrikánskou  svůdnici  Poppeu  a  Kate  Lindsey  mladého  a  bezradného  Nerona.  Iestyn
Davies se představí v roli ambiciózního důstojníka Ottoneho a Matthew Rose zpívá císaře
Claudia,  na  jehož uvolněný trůn chce  Agrippina  za  každou cenu dosadit  svého syna.
Orchestr bude řídit známý mistr barokního repertoáru, maestro Harry Bicket.
Účinkují: Brenda  Rae,  Joyce  DiDonato,  Kate  Lindsey,  Iestyn  Davies,  Duncan  Rock,
Matthew Rose
Dirigent: Harry Bicket
Režie: Sir David McVicar

                                                Změna programu vyhrazena.


