PROGRAM KINA CENTRUM LISTOPAD 2019

1. 11.
17:15 VS
120 Kč
2. - 3. 11.
15:30 VS
ADDAMSOVA RODINA
Animovaný, rodinný, USA, VB, Kanada, 85‘, dabing, premiéra
Myslíte, že vaše rodina je divná? Zvažte to. Každá rodina je jiná, ale Addamsova rodina je úplně
podivná. Jsou strašidelní. Jsou šílení. A stěhují se do nového domova. Velká zábava začíná.
1. 11.
18:30 MS
120 Kč
2. - 3. 11.
17:45 VS
ABSTINENT
Drama, ČR, 78‘, 12+, premiéra
Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které
si většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými se
stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Adam měl život před sebou. Zbývalo mu
jen dodělat maturitu, poslat přihlášku na vejšku. Ale to nespěchalo, byly to hlavně správné časy na
pořádnou pařbu s partou, na rande s holkou nebo na pivko či něco ostřejšího s kámošem. Adam byl
přesvědčený, že má všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako účinný lék proti nudě, připadal si po něm
mnohem odvázanější a vtipnější. A jeho rodiče? Ti byli v pohodě a díky bohu si ho moc nevšímali.
Jenomže pak se to podělalo a přišel nevyhnutelný průšvih. Adam se nedobrovolně dostal do léčebny.
Zde přísnému odvykacímu režimu zpočátku vzdoruje, setkává se s dalšími pacienty a s jejich životy
poznamenanými alkoholovou závislostí. Negativní postoj k léčbě a v podstatě i k vlastnímu životu
Adamovi vydrží do chvíle, než se sblíží s empatickým terapeutem. Nehostinné prostředí léčebny se
pro Adama mění v útočiště a postupně se stává místem sebereflexe nedávné události, která
nenávratně změnila jeho život.
1. 11.
19:30 VS
130 Kč
2. - 3. 11.
19:45 VS
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Akční, sci-fi, USA, 133‘, titulky, 15+, premiéra
Filmová legenda jménem Terminátor má za sebou několik nepříliš úspěšných pokusů o navázání na
první dva díly, které se právem řadí mezi nejlepší akční filmy všech dob. Proč by to mělo tentokrát
vyjít? Protože se k téhle sáze vracejí dvě klíčová jména s ní spojená. James Cameron nový film nejen
produkoval, ale zároveň se stal tahounem týmu, který pracoval na scénáři. A Linda Hamilton se po
letech znovu stala Sarah Connorovou, kterou souboje na život a na smrt s dvěma Terminátory
proměnily v ultra drsňačku, zvyklou nikomu nevěřit a spoléhat se jen na sebe. Právě návrat postavy
Sarah Connorové byl jedním z hlavních důvodů, proč na nabídku režírovat tenhle film kývnul tvůrce
prvního Deadpoola Tim Miller. „Pro mě tahle sága nikdy nebyla příběhem o Johnu Connorovi, ale o
jeho matce. A Linda byla v té roli nepřekonatelná. Nejlepší ze všech možných scénářů mohl být proto
ten, ve kterém se Sarah i její představitelka vrátí. A přesně to se stalo,“ říká Tim Miller o příběhu,
který je přímým pokračováním filmu Terminátor 2: Den zúčtováni. Linda Hamilton se přitom už k
téhle roli nechtěla vracet. „Dala jsem si podmínku, že se vrátím jen tehdy, když budu mít co hrát a
bude to něco nového.“ A přesně taková je cynická osamělá ranařka, která se ke světu chová stejně
drsně, jako se svět chová k ní. Přesto se ho znovu pokusí spasit, když se ujme ochrany dívky jménem
Dani, kterou se z budoucnosti vydal zlikvidovat vylepšený model Terminátora. V epické bitvě proti
zdánlivě neporazitelnému nepříteli budou Sarah pomáhat Grace (Mackenzie Davis), hybrid člověka a
androida, a starý dobrý Terminátor T-800 (Arnold Schwarzenegger). I tak však bude převaha na
straně jejich nepřítele.
4. – 6. 11.
17:30 VS
130 Kč
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie, ČR, 110‘
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona
Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) 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 (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu

pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou
zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a
hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). 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.
4. 11.
18:00 MS
100 Kč
TINTORETTO – REBEL Z BENÁTEK
Dokumentární, Itálie, 95‘, titulky, premiéra
Dokumentární umělecký film Tintoretto – rebel z Benátek připomíná 500 let od narození geniálního
benátského rodáka a jednoho z největších jmen italské renesance. Hlas Heleny Bonham Carter
(Králova řeč, Klub rváčů, série Harry Potter aj.) přibližuje malířův nespoutaný život a jeho impozantní
dílo i soupeření s dalšími slavnými umělci své doby. Snímek také odhaluje, jak se v Tintorettově
tvorbě obtiskla morová rána, která slavné město zasáhla uprostřed umělcova nejsilnějšího období.
4. – 5. 11.
20:15 VS
120 Kč
JOKER
Krimi, drama, USA, 122‘, dabing, 15+
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi
realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a
dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých
rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění
v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker.
5. – 6. 11.
17:00 MS
100 Kč
TLAPKOVA PATROLA
Animovaný, rodinný, USA, 70‘, dabing
V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola totiž zažije svoje
nejnovější a speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský
tým představí úplně nové epizody, ve kterých bude mít své místo a důležitý úkol každý z členů
skupiny a jeho zvláštní schopnosti. Tedy požárník Marshall, technik Rubble, policista Chase, mechanik
Rocky, vodní záchranář Zuma i letecká záchranářka Skye. Tlapková patrola má vždy správný směr a
vždy najde řešení. Ať se stane cokoliv, Ryder a tlapkový tým nakonec zachrání situaci. Tentokráte si
psí parta záchranářů bude muset poradit s nešťastnými tučňáky, kteří přistáli v lodi na nesprávném
místě a potřebují se dostat do svého mrazivého domova. Pokusí se přijít na kloub tomu, co trápí
krávu Bettinu, zachránit auto uvězněné na rozbitém mostě, vyřešit situaci s majákem a velkou
nákladní lodí a taky zkusí uvést do pořádku zmatek, který ve městečku způsobila velká soutěž
melounů. Úkolů je více než dost, takže tlapky vzhůru do akce! Už žádný pláč a žádný vztek, Patrola
má na vše lék.
6. 11.
20:15 VS
200 Kč (nelze uplatnit žádné slevy)
SLAYER: THE REPENTLESS KILLOGY
Záznam koncertu, USA, 130‘, titulky, 18+, premiéra
Předprodej zahájen.
Slayer! Téměř čtyři dekády na scéně, nezpochybnitelný status králů thrash metalu, kultovní kapela s
nekonečným zástupem věrných příznivců. Aktuální čtveřice hudebníků – Tom Araya, Kerry King, Gary
Holt a Paul Bostaph – má své místo v historii metalu jisté. Na závěr své velkolepé kariéry chystají
Slayer ještě poslední ofenzivu na velké plátno s koncertním snímkem Slayer: The Repentless Killogy.
Záznam nekompromisního koncertu, nasnímaného v Los Angeles 5. srpna 2017, předskočí krátký
hororový příběh. Krátký film a celý koncert Slayer: The Repentless Killogy zažijí diváci v kinech po
celém světě pouze 6. listopadu 2019.
7. – 13. 11.
17:30 VS
130 Kč
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantická komedie, ČR, 105, premiéra
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na
popud své tety Ely (Jana Krausová) 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 (Martin Dejdar) a druhým, jeho bratr
(Marek Němec), 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 (Jana Preissová) donutí protestujícího otce (Bolek Polívka), aby vyrazili na hory za nimi.
Jsou Vánoce a rodina musí být přece pohromadě!
7. – 8. 11.
18:00 MS
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 2D
120 Kč
9. - 10. 11.
15:30 VS
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 3D
140 Kč
Rodinný, fantazy, USA, 120‘, 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.
7. – 10. 11.
20:00 VS
130 Kč
BITVA U MIDWAY
Válečný, akční, drama, USA, Čína, 138‘, titulky, 12+, premiéra
Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Emmericha (Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí
příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom na
pacifickém bojišti druhé světové války. Hvězdně obsazený film (Luke Evans, Woody Harrelson, Patrick
Wilson, Ed Skrein, Aaron Eckhart, Nick Jonas a další) působivě ukáže nejen pozadí konfliktu, ale
zejména bitvu samotnou, která doposud nikdy nebyla natočena tak velkolepě. Zároveň nám jednu z
rozhodujících námořních bitev druhé světové války přiblíží i z pohledu japonské armádní elity.
11. 11.
18:00 MS
120 Kč
NABARVENÉ PTÁČE
Drama, ČR, Slovensko, Ukrajina, 169‘, 18+
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na
venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se
na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní
pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj,
kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost... Nabarvené ptáče
je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné
straně a nevinností a láskou na straně druhé. Je to první a nejslavnější román autora knih „Byl jsem
při tom“ a „Pinball“ - jednoho z nejvýznamnějších a nejvýraznějších a světových spisovatelů minulého
století Jerzyho Kosińského.
11. – 13. 11. 20:00 VS
130 Kč
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Akční, sci-fi, USA, 133‘, titulky, 15+, premiéra
Filmová legenda jménem Terminátor má za sebou několik nepříliš úspěšných pokusů o navázání na
první dva díly, které se právem řadí mezi nejlepší akční filmy všech dob. Proč by to mělo tentokrát
vyjít? Protože se k téhle sáze vracejí dvě klíčová jména s ní spojená. James Cameron nový film nejen
produkoval, ale zároveň se stal tahounem týmu, který pracoval na scénáři. A Linda Hamilton se po
letech znovu stala Sarah Connorovou, kterou souboje na život a na smrt s dvěma Terminátory
proměnily v ultra drsňačku, zvyklou nikomu nevěřit a spoléhat se jen na sebe. Právě návrat postavy
Sarah Connorové byl jedním z hlavních důvodů, proč na nabídku režírovat tenhle film kývnul tvůrce
prvního Deadpoola Tim Miller. „Pro mě tahle sága nikdy nebyla příběhem o Johnu Connorovi, ale o
jeho matce. A Linda byla v té roli nepřekonatelná. Nejlepší ze všech možných scénářů mohl být proto
ten, ve kterém se Sarah i její představitelka vrátí. A přesně to se stalo,“ říká Tim Miller o příběhu,
který je přímým pokračováním filmu Terminátor 2: Den zúčtováni. Linda Hamilton se přitom už k
téhle roli nechtěla vracet. „Dala jsem si podmínku, že se vrátím jen tehdy, když budu mít co hrát a
bude to něco nového.“ A přesně taková je cynická osamělá ranařka, která se ke světu chová stejně
drsně, jako se svět chová k ní. Přesto se ho znovu pokusí spasit, když se ujme ochrany dívky jménem
Dani, kterou se z budoucnosti vydal zlikvidovat vylepšený model Terminátora. V epické bitvě proti
zdánlivě neporazitelnému nepříteli budou Sarah pomáhat Grace (Mackenzie Davis), hybrid člověka a

androida, a starý dobrý Terminátor T-800 (Arnold Schwarzenegger). I tak však bude převaha na
straně jejich nepřítele.
12. 11.
18:00 MS
60 Kč
SENIOR KLUB (nelze uplatnit další slevy)
JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Dokumentární, ČR, 102‘
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik,
výtvarník nebo divadelní režisér… A především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací.
To byl Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila film Olga Sommerová.
13. 11.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS
Drama, VB, Francie, Belgie, 100‘, titulky, 12+, premiéra
Ricky a jeho rodina svádějí nerovný boj s dluhy už od finančního zhroucení v roce 2008. Příležitost
vybojovat si opět trochu nezávislosti nyní přichází s lesklou novou dodávkou a šancí rozjet franšízu
jako samostatný kurýr. Je to tvrdá práce a ani práce jeho ženy jako pečovatelky není snadnější.
Rodinná jednotka je silná, ale když přijdou tlaky z různých strany, všechno se začíná hroutit…
14. – 17. 11. 16:30 VS
130 Kč
DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
Horor, USA, 152‘, titulky, 15+, premiéra
Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) popisující hrůzné události, ke kterým došlo před
40 lety v hotelu Overlook. Nyní dospělý Dan Torrance (Ewan McGregor) se usilovně snaží vyrovnat se
svým hrůzným zážitkem z hotelu a najít klid v duši. Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou,
odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými mimosmyslovými schopnostmi označovanými
jako „osvícení“. Abra instinktivně vycítí, že Dan má stejné tajuplné nadání jako ona, a obrátí se na něj
se zoufalou prosbou o pomoc. Nelítostná bytost Rose a její následovníci totiž čerpají energii z
„osvícení“ dalších nevinných dětí a pro dosažení své nesmrtelnosti jsou rozhodnuti udělat cokoliv.
Tato nesourodá dvojice spojí své síly a pustí se s Rose do nemilosrdného boje na život a na smrt.
14. – 15. 11. 17:30 MS
SNĚŽNÝ KLUK 2D
120 Kč (dětský 100 Kč)
16. – 17. 11. 14:00 VS
SNĚŽNÝ KLUK 3D
140 Kč (dětský 120 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 97‘, dabing
Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte se podívat na střechu vašeho domu. Možná se tam
skrývá ztracený a vyděšený yetti, který neví, kudy se vrátit k rodičům. Tvůrci slavné série Jak vycvičit
draka natočili další pohádkový příběh, který vás chytne za srdce.
Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout, protože jí okolí
buď nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět dá
aspoň koukat s nadhledem. Jednoho dne však ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou
kouli, z níž se vyklube mladý yetti, sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest. Není to náhoda,
nejvyšší hora světa je totiž domovem těchto bájných himalájských monster a mladý yetti netouží po
ničem jiném, než se tam vrátit. Jenže jak má tenhle mýty opředený tvor urazit stovky kilometrů, aniž
by si ho někdo všimnul? Diskrétnost je důležitá i kvůli tomu, že po něm pátrá nechutně bohatý
sběratel kuriozit Burnish, který ho už jednou chytil a pak ho jeho neschopní zaměstnanci nechali
utéct. Pomocnou ruku Everestovi podá právě Yi se svými dvěma kamarády. Odměnou za odvážné
rozhodnutí doprovodit sněžného kluka domů jim bude napínavá cesta plná zábavy, dobrodružství a
zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi. Režisérka Jill Culton prošla jako animátorka těmi
nejlepšími studii, aby v DreamWorks Animation všechny zkušenosti zužitkovala a zrežírovala velmi
osobní film. „V tom příběhu je všechno, co mám ráda. Mám slabost pro dobrosrdečné, chundelaté a
obrovské psy, kteří jsou roztomile nemotorní, a Everest je taky takový mazlík. Miluju hudbu, věřím, že
umí čarovat, a proto hraje¨
Yi na housle a Yettiho jejich tóny inspirují k těm nádherným kouzlům. A věřím na dětská přátelství,
která nejlépe stmelují společně prožitá dobrodružství,“ říká režisérka.
14. – 17. 11. 19:45 VS
130 Kč
LE MANS ‘66
Životopisný, drama, USA, 152‘, titulky, 12+, premiéra
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro
automobilku Ford revoluční závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 Le
Mans ve Francii roku 1966.

18. 11.
17:00 MS
100 Kč
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný, rodinný, USA, 97‘, dabing
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku
Angry Birds ve filmu 2. Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova,
spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s
velevepřem Leonardem, jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem
Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy
ptáků i vepřů.
18. – 20. 11.
17:30 VS
120 Kč
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie, ČR, 110‘
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona
Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) 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 (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu
pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou
zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a
hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). 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.
18. – 20. 11.
20:15 VS
120 Kč
AMNESTIE
Thriller, ČR, Slovensko, 127‘, 15+, premiéra
Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna největší vzpouru ve vězeňské historii Československa a
spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 1989. Film jde do kin jako
příspěvek k výročí Sametové revoluce, na události a dramatickou dobu se ale dívá jinak, než by mohli
diváci očekávat. Očima jednoho z vězňů z prostředí věznice pro nejtěžší případy v Leopoldově, jehož
příběh se uzavře během divoké vzpoury. Velkou roli v něm mají i postavy Anny Geislerové a Marka
Vašuta. Sametová revoluce v roce 1989 přinesla většině lidí svobodu, někomu ale přinesla i problémy,
a někomu jinému zase příležitost a kariéru. Z bývalých prominentů se stávají vězni, z bývalých
disidentů a vězňů se přes noc stávají politici a lidé s vlivem. Už za socialismu se začíná odvíjet příběh,
který revoluce zrychlí a který vyvrcholí během krvavých událostí největší vězeňské vzpoury u nás.
Rozsáhlé amnestie prezidenta Václava Havla ze zimy 1990 se řady těžkých zločinců v leopoldovské
věznici netýkaly. Ti se proto vzbouřili a na téměř dva týdny celou věznici obsadili. Oblast věznice se
změnila na válečnou zónu a ukončit ji musela až policie a speciální jednotky s využitím vojenské
techniky. Nesmlouvavý a tvrdý zásah část veřejnosti ocenila, jiná část poukazovala na jeho přílišnou
brutalitu. „Je konec 80. let, doba nebývalých změn a jeden zloděj, ambiciózní manželská dvojice,
mladá manipulátorka a vězněný disident se zapletou do událostí, které oproti označení revoluce jako
sametové nebyly tak sametově hebké, čisté a nevinné,“ říká k Amnestii režisér Jonáš Karásek. Film se
z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, stejně jako ve věznici v Mladé Boleslavi,
točilo se i v Praze v Národním divadle nebo v bytě Václava Havla. Výrazná část filmu vznikala na
Slovensku. Tvůrci kladli velký důraz na ztvárnění doby konce komunismu. „Hodně se soustředíme na
atmosféru a reálie konce 80. a začátku 90. let, na prostředí a oblečení stejně jako na populární hudbu
z konce socialismu. Je to dnes v podstatě už historický film a chceme být maximálně přesní,“
přibližuje jeden z producentů Jiří Konečný ze společnosti Endorfilm, držitele letošního Českého lva za
film Všechno bude. Amnestii doprovází do kin nová verze Krylovy Pasážové revolty. Se symfonickým
orchestrem ji nazpíval David Koller, Richard Műller a Viki Olejárová. Amnestie, které na konci svého
funkčního období udělil prezident Václav Klaus, ukazují, že prezidentský pardon vzbudí ve společnosti
vždy velký ohlas a jde o stále aktuální téma.

19. 11. 18:00 MS
110 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
DÁLAVA
Dokumentární, ČR, 96‘, premiéra
Vít s Gríšou, otec a syn, se před koncem prázdnin vydávají do Ruska, kde žije chlapcova matka a
sestra. Co ale na východě Evropy skutečně hledají? A proč se dříve harmonická rodina rozdělila
vedví? Osm let po úspěchu snímku Pod sluncem tma, příběhu o patáliích dvou českých rozvojových
expertů v Zambii, přichází Martin Mareček s komorní dokumentární road movie. Tentokrát vypráví o
dálce mezi dvěma slovanskými zeměmi, vzdálenosti dávných vzpomínek, těžkostech otcovství i
puberty, ale i o pomyslné odlehlosti těch, kteří by k sobě měli mít vůbec nejblíže. Pomůže jim dlouhá
cesta z Brna do Divějeva k přiblížení sobě navzájem?
20. 11.
18:00 MS
100 Kč
FANY A PES
Animovaný, Německo, Lucenbursko, Belgie, ČR, 97‘, dabing, premiéra
Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, psa své nejlepší kamarádky Sophie,
která odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do
třídy nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka jako mnoho jiných uprchla s rodinou na Západ.
Ze třídy mizí i další děti, a pro Fany tak začíná dobrodružství při hledání kamarádky, které ji zavede do
víru začínajících pravidelných pondělních demonstrací i na státní hranice, ale zapříčiní i konflikty s její
prorežimní učitelkou. Zdá se, že se věci začínají dávat do pohybu... Příběh Fany líčí průběh pokojné
revoluce na podzim roku 1989 z pohledu dítěte.
21. – 22. 11. 17:00 VS
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 3D
160 Kč (dětský 140 Kč)
22. 11.
18:00 MS
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 2D
140 Kč (dětský 120 Kč)
23. – 24. 11. 15:15 VS
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 3D
23. – 24. 11. 18:00 VS
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 2D
25. – 27. 11. 17:00 VS
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 2D
Animovaný, rodinný, USA, dabing, premiéra
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. Film je výsledkem práce Oscary®
ověnčeného týmu – režisérů Jennifer Lee a Chrise Bucka, producenta Petera Del Vecha a textařů
Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopeze.

21. 11.
18:00 MS
110 Kč
HRA
Drama, komedie, Česko, Chile, Francie, Jižní Korea, 95‘, 12+, premiéra
Svět Petra (Jiří Mádl), mladého ředitele oblastního divadla, se začne rozpadat poté, co se rozhodne
zrealizovat svůj sen, ambiciózní adaptaci Euripidova klasického dramatu o Faidře. Během zkoušek
přijde o dva hlavní protagonisty a město mu vyhrožuje krácením rozpočtu kvůli politickému obsahu
jeho adaptace. Petr se zamiluje do hlavní herečky Karolíny (Elizaveta Maximová). Napětí doma se
stupňuje. Petr se rodinného života příliš neúčastní ani jako manžel, ani jako otec. Krátce před
premiérou ho obě ženy opouští. Jeho žena (Marika Šoposká) už toho má dost a Karolína prostě zmizí.
Petr se na poslední chvíli snaží zachránit své dílo, ale hra je fiasko. Zničený začne lepit dohromady
střípky svého rozbitého života. Ale není na to už pozdě?
21. 11.
19:45 VS
250 Kč (studenti, nad 65 let, ZTP sleva 200 Kč)
DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST
Záznam koncertu, USA, 95‘, titulky, 12+, premiéra
Předprodej zahájen.
Hudba lidi spojuje a mění jejich životy. Kdo jiný by to měl vědět lépe než kultovní Depeche Mode,
kteří v letech 2017/18 odehráli na 115 koncertů své Global Spirit Tour pro více než 3 miliony
fanoušků po celém světě. Povolali režiséra Antona Corbijna, autora klipů světoznámých hitů jako
Personal Jesus nebo Enjoy the Silence, aby zachytil nezkrotnou energii jejich vystoupení a spolu s ní i
příběhy šesti nejvěrnějších fanoušků. Výsledný vizuálně působivý koncertní film Depeche Mode:
SPIRITS in the Forest zachycuje unikátní, vzrušující show v berlínské Waldbühne v roce 2018 společně
s hlubším a intimním pohledem na to, jak se tvorba Depeche Mode promítá do života jejich příznivců.

22. 11.
19:45 VS
130 Kč
23. – 24. 11. 20:30 VS
25. – 27. 11. 19:45 VS
VLASTNÍCI
Komedie, drama, ČR, 96‘, 12+, premiéra
Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými
silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní
Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar
Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svojí maminku.
Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit
svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně
sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen
starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje…
25. 11.
18:00 MS
100 Kč
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie, drama, USA, 159‘, titulky, 15+
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho
dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce
1969 v Los Angeles.
26. 11.
17:30 MS
60 Kč SENIOR KLUB (nelze uplatnit další slevy)
STAŘÍCI
Drama, ČR, Slovensko, 85‘, 12+
V této svérázné roadmovie se dva bývalí političtí vězni ve více než pokročilém věku vydávají ve staré
obytné dodávce napříč republikou s cílem vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který
nebyl za své činy nikdy oficiálně potrestán. Bývalí odbojáři se teď místo totalitní společnosti musí
utkat se svým stářím, se svými rodinami a s časoprostorem, kterému dávno nerozumí.
27. 11.
18:30 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
FALEŠNĚ
Komedie, drama, Dánsko, 93‘, titulky, 12+, premiéra
Multimilionář Markus si při okrádání státu možná připouštěl, že ho jednou investiční podvody
přivedou za mříže, rozhodně však nebyl připraven na variantu, v níž ho nevyřízené účty s podsvětím
dostaly na oddělení, kde si odpykávají trest ti nejopovrhovanější vězni. K absurditě celé situace se
Markus připojuje k vězeňskému pěveckému sboru, ale od začátku mezi muže nezapadá. Kde je vůle,
tam je cesta, říká se, ale co když je taková vůle zlomyslná a mocichtivá? Černým humorem prosycená
tragikomedie o stinných stránkách lidské osobnosti dává vyniknout komediálnímu talentu Jacoba
Lohmanna a Anderse Matthesena, kteří ztvárnili role ústředních rivalů.
28. 11. – 29. 11.
17:00 VS
120 Kč
30. 11. – 1. 12.
18:30 VS
VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
Fantasy, dobrodružný, Dánsko, Norsko, 100‘, dabing, 12+, premiéra
Výpravná fantasy založená na severských bájích a mýtech o Valhalle, kam za doprovodu valkýr
přicházejí padlí bojovníci. Odin, Thor, Loki a další bohové z Valhally se musí postavit svému osudu a
odvrátit Ragnarok, zánik svůj i celého světa. Ze zajetí se totiž osvobodil obrovský vlk Fenrir a bohům
hrozí ta úplně poslední bitva s odvěkým nepřítelem, s divokými obry. Svou roli v jejich boji sehrají i
dvě děti, které si ze světa lidí přivedl Thor jako své sluhy. Po pestrobarevném zpracování od Marvelu
přinášejí pohled na severské báje samotní seveřané, v opravdovějším, drsnějším a temnějším stylu
Vikingů.
28. – 29. 11.
18:00 MS
130 Kč
30. 11. – 1. 12.
19:00 MS
LAST CHRISTMAS
Komedie, romantický, USA, VB, 103‘, titulky, 12+, premiéra
Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se
určitě trefila do černého. Ta holka sice vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je magnetem
na špatná rozhodnutí všeho druhu – nerozumí si s vlastní rodinou, nevyzná se sama v sobě, neumí si
najít normálního chlapa a navíc pracuje v obchodě s vánočními potřebami. To se pozná tak, že chodí v

asexuálním skřítkovském kostýmku, neustále cinká rolničkou a v hlavě jí pořád jede vánoční hit
George Michaela Last Christmas. Přitom přesně před rokem balancovala mezi životem a smrtí, když
podstoupila velmi komplikovanou operaci. Jeden by řekl, že si té „druhé šance“ bude víc vážit, ale
Kate je evidentně všechno fuk. Okázale kašle na všechno a na všechny a životem proplouvá cestou
nejmenšího odporu. Pak ale potká Toma (Henry Golding), trochu záhadného mladíka, který se jí čím
dál víc začne plést do cesty a do života. A i když je Kate odhodlaná pokračovat ve svém dosavadním
stylu života, vlivem tohohle kluka, vánoční atmosféry a magického Londýna začne její předčasně
okoralé srdce velmi rychle tát. Od vánočních klasik Láska nebeská a Prázdniny tu snad nebyl
romantický film, který se tak silně spojuje s obdobím plným světel, dárků a rozlitého svařáku. Až
Emma Thompson oprášila nápad, který ji vnuknul její kamarád, předčasně zesnulý zpěvák George
Michael, a napsala scénář podle jeho věčného vánočního hitu Last Christmas. Lze stvořit celovečerní
film podle jedné písničky? O tom nepochybujte. Když máte Oscara za nejlepší scénář (Rozum a cit) a
ve filmografii úspěšné Dítě Bridget Jonesové, nemusíte se ničeho bát. „Není to povrchní romantická
komedie, ale chytrý film s vážnými podtóny a bohatý na emoce. Původně jsem vánoční komedii točit
nechtěl, ale tohle nešlo odmítnut,“ říká režisér Paul Feig.
28. – 29. 11.
19:30 VS
130 Kč
NA NOŽE
Kriminální, komedie, USA, 130‘, titulky, 12+, premiéra
Satirická krimi komedie “Na nože” zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování
záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí.
Svérázný detektiv Daniel Craig (série James Bond, Muži, kteří nenávidí ženy ) 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.
30. 11.
16:00 VS
110 Kč
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Animovaný, rodinný, VB, USA, Francie, 87‘, dabing, premiéra
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!

1. 12. 16:30 VS
80 Kč
HURÁ NA POHÁDKY
Animovaný, rodinný, ČR, 45‘, premiéra
Hurá na pohádky je pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší diváky a jejich bystré
sourozence a zvědavé rodiče. Pásmem vás provedou dva zábavní a věčně hladoví nejlepší medvědí
kamarádi Nedvěd a Miška z večerníčkového seriálu Mlsné medvědí příběhy. Ti se v pásmu objeví v
epizodách Mňamózní svačinka, Hurá na borůvky a Pozdrav od strýčka, kde se díky svým bláznivým
nápadům dostávají do jedné šlamastyky za druhou. Jedna z jejich režisérek, Kateřina Karhánková, je
podepsaná i pod dalším krátkým příběhem Plody mraků o rozverných chlupáčích, kteří se poprvé
odváží vstoupit do neznáma. Slovensko pak reprezentuje epizoda ze seriálu Websterovci, ve kterém
míří zvídavá pavoučí hrdinka Lily poprvé do školních lavic. Dobrodružné příběhy našich hrdinů vás
pobaví a ledacos naučí, takže hurá na pohádky!
Na prosinec připravujeme:
Mikuláš v kině, Vyjímeční, Jumanji: Další level, Špindl 2, Star Wars: Vzestup Skywalkera, Cats, Špióni v
převleku, Amundsen a další.

