PROGRAM KINA CENTRUM ÚNOR 2020
1. – 2. 2.
16:00 VS
130 Kč
TLAPKOVA PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Animovaný, rodinný, Kanada, 70‘, dabing, premiéra
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!
1. - 2. 2.
18:00 MS
120 Kč
MALÉ ŽENY – nominace na Oscara
Drama, romantický, USA, 135‘, titulky, premiéra
Autorka a režisérka Greta Gerwigová (Lady Bird) vytvořila Malé ženy, které čerpají z klasického
románu a díla Louisy May Alcottové, a zároveň se v autorčině alter egu Jo Marchové odráží její fiktivní
život. V podání Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je
odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice aktuálním. V rolích Jo, Meg, Amy a
Beth Marchových se objeví Saoirse Ronanová, Emma Watsonová, Florence Pughová a Elize
Scanlenová; dále se představí Timothee Chalamet jako jejich soused Laurie, Laura Dernová jako
Marmee a Meryl Streepová jako teta Marchová.
1. – 2. 2.
19:00 VS
130 Kč
GENTLEMANI
Akční, krimi, USA, 113‘, titulky, 15+, premiéra
Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho GENTLEMANI sleduje příběh
britského drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey), který se snaží prodat svoje
impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů. V dalších rolích hvězdně
obsazeného filmu hrají Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie
Marsan, Colin Farrell a Hugh Grant.
3. – 5. 2.
17:00 VS
100 Kč
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Dobrodružný, USA, 123‘, dabing
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však,
že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen
džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah.
3. – 4. 2.
18:00 MS
120 Kč
DARIA
Thriller, mysteriózní, ČR, 89‘, 15+, premiéra
Mladý psychiatr Marek (Jaromír Nosek) a farmaceutka Daria (Klára Miklasová) se seznamují přes
sociální sítě, ale hned po první osobní schůzce přitažlivá femme fatale Daria zmizí. Marek ji objeví až
po několika dnech v psychiatrické léčebně, kde pracuje jeho matka (Jana Šulcová). V rámci své praxe
se ujme jejího případu a snaží se rozklíčovat, co se stalo. Nejprve to vypadá, že je Daria opravdu
blázen, brzy však zjistí, že si s ním možná jen trochu zahrává. Nebo je to jinak? Dariu s Markem někdo
sleduje a nový soused Taz (Paul Louis Harrell) jim pomůže „ztratit se“ na vzdálenou biofarmu, kde žijí
lidé, kteří nechtějí či nemohou být součástí dnešní společnosti. Žije tam i profesor (Jiří Schmitzer),

který tvrdí, že se jedná o hru mocných a že se Daria, úspěšná ve farmaceutickém výzkumu, znelíbila
některým lidem…
3. – 5. 2.
20:00 VS
120 Kč
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
Romantická komedie, Slovensko, ČR, 90‘, 12+
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.
5. 2.
18:30 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
BÍDNÍCI – nominace na Oscara
Drama, krimi, Francie, 102‘, titulky, 12+, premiéra
Stéphane se nedávno připojil ke zvláštní kriminální jednotce v Montfermeilu, na předměstí Paříže.
Spolu se svými kolegy Chrisem a Gwadou - oběma zkušenými členy týmu - rychle postřehne zvyšující
se napětí mezi sousedními gangy. Když se v průběhu zatýkání ocitnou na útěku, dron zachytí každý
jejich pohyb, každou akci… Film inspirovaný vzpourami z roku 2005 zasadil režisér Ladj Ly do
současného Montfermeilu, stejného místa, kde se odehrávali slavní „Bídníci“ Victora Huga v roce
1862. O více než 150 let později je podobnost mezi dnešní rozzlobenou mládež v mikinách a
Gavrochem, hlavní postavy „Bídníků“, více než zřejmá…
6. – 7. 2.
17:00 MS
120 Kč
SUPER MAZLÍČCI
Animovaný, rodinný, Čína, Německo, 89‘, dabing, premiéra
Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže. To ovšem znamená občas
okrádat o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž
široko daleko to nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, protože téměř všechno
obstarávají roboti. Jenže bezstarostné dny právě končí. Starosta města zešílel. Rozhodl se všechny lidi
a zvířata vyhnat a z jejich domova udělat město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale jestli
chce své město zachránit, bude potřebovat pomoc. Ač nerad, musí své síly spojit s nebojácnou kočičí
dámou Belle, zhýčkaným pudlem Ronaldem, nemotorným mopsem Walterem a domácím prasátkem
Sophií. K nim se přidává robot Bob, který má o kolečko víc, což z něj dělá naprostého dobráka. Tahle
nesourodá partička se vydává po stopě záhady starostova pomatení. Musí se pokusit zachránit své
domovy a snad i celé město. Animované rodinné dobrodružství Super mazlíčci napsal a režíroval
Reinhard Klooss, který si malé i velké diváky získal už svým filmem Hurá do Afriky!.
6. 2.
18:00 VS BIRDS OF PREY (Podivuhodná proměna Harley Quinn) – dabing 140 Kč
7. 2.
18:00 VS BIRDS OF PREY (Podivuhodná proměna Harley Quinn) – titulky 140 Kč
8. – 9. 2.
18:00 VS BIRDS OF PREY (Podivuhodná proměna Harley Quinn) – dabing 140 Kč
Akční, dobrodružný, USA, 109‘, dabing + titulky, 15+, premiéra
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně
zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan
McGregor). Správná psychoušská jízda může začít!
6. – 9. 2.
19:30 MS
130 Kč
MODELÁŘ
Drama, psychologický, ČR, 109‘, 12+, premiéra

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze.
Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a
neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), 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.
8. – 9. 2.
15:30 VS
120 Kč
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantazy, dobrodružný Norsko, 102‘, dabing, premiéra
Fantasy pohádka Cesta za živou vodou 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!
10. 2.
17:00 MS
SENIOR KLUB 60 Kč
VLASTNÍCI
Komedie, drama, ČR, 96‘, 12+
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…
10. – 11. 2.
17:30 VS
100 Kč
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA - nominace na Oscara
Sci-fi, dobrodružný, USA, 142‘, 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.
11. – 12. 2.
17:00 MS
120 Kč
ATTILA
Dokumentární, sportovní, SR, 90‘, 12+, premiéra

„Dvě minuty a bylo po ´Zápasu století´. Tak Végh v kleci poslal k zemi Vémolu.“ nebo „Lvi dožrali.
Végh knokautoval Vémolu v prvním kole“. Tak zněly titulky po dlouho očekávaném MMA zápasu
Attily Végha a Karlose „Terminátora“ Vémoly, v němž Attila jako první na světě knokautoval
neporazitelného Vémolu. Nový dokumentární film mapuje celoživotní cestu sportovce a novodobé
hvězdy Slovenska Attily Végha a ukazuje, jak se Attila na tento zápas století připravoval. Díky
vyprávění jeho rodiny, přátel i soupeřů můžete sledovat kroky, jež Atillu dovedly až na samý trůn
MMA v USA, přestože k tomu neměl v dětství moc předpokladů. Příběh Attily je příběhem skromného
chlapce z Gabčíkova, kterého odhodlání, tvrdá dřina, ale i přátelská povaha dovedly až na vrchol. Film
konfrontuje jeho dosavadní kariéru a odhaluje jeho prohry i vítězství a divák může díky dosud
nezveřejněným záběrům proniknout nejen do jeho soukromého života, ale i do zákulisí MMA, který je
aktuálně nejdynamičtěji se vyvíjejícím sportem na světě.
10. – 12. 2.
19:30 MS
120 Kč
PÍSEŇ JMEN
Drama, hudební, 113‘, Kanada, Maďarsko, titulky, 12+, premiéra
Vynikající Clive Owen (nominace na Oscara za film Na dotek) a Tim Roth (nominace na Oscara za film
Rob Roy) excelují v poutavém detektivním příběhu, jejímž vrcholem je právě Píseň jmen. Někdy jen
hudba dokáže ozářit ta nejtemnější tajemství a rozkrýt pravdu. Martin poznal svého adoptivního
bratra Dovidla v devíti letech, kdy v Evropě zuřila druhá světová válka. Dovidl, stejně starý polský Žid,
který našel útočiště v jeho rodině, byl neuvěřitelně nadaným houslistou. Ve svých jednadvaceti letech
měl zažít svůj velký londýnský debut, ale těsně před ním záhadně beze stopy zmizel, což velice
zostudilo celou jeho rodinu. Skoro po čtyřiceti letech je Martin svědkem představení mladé houslistky
a je překvapen, protože pozná, že tuto partituru ji nemohl naučit nikdo jiný než Dovidl. To ho přiměje
vydat se na dalekou cestu, která jej dovede k odhalení šokujícího tajemství…
12. 2. 18:00 VS
250 Kč (senioři nad 65 let, ZTP, studenti 200 Kč)
ANDRÉ RIEU: 70 LET MLÁD
Hudební, 150‘, titulky, premiéra
Exkluzivně pouze v kinech. Houslový virtuóz a bavič André Rieu slaví sedmdesátiny. Na svém zámku v
Maastrichtu pořádá velkolepou party, na které nemůžete chybět. Nejprve vás André svým zámkem
provede a přitom zavzpomíná na ty nejzajímavější životní okamžiky – osobní i umělecké. Oslava pak
bude pokračovat jak jinak než hudbou. Vyrazíte na nádherné hudební putování okolo celého světa s
výběrem z mistrových nejoblíbenějších a nejpamátnějších koncertů. Stylově, s krásnou muzikou ve
Vídni, New Yorku, Amsterdamu, Sao Paolu a dalších světových metropolích. André Rieu, král valčíků a
čerstvý sedmdesátník, vás všechny srdečně zve.
13. – 14. 2.
17:00 MS
110 Kč
ZAKLETÉ PÍRKO
Pohádka, ČR, 95‘
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.
13. – 16. 2.
17:45 VS
130 Kč
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, ČR, 112‘, 12+, premiéra
Již patnáct let šťastně 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.

13. – 16. 2.
20:15 VS
120 Kč
FANTASY ISLAND
Horor, dobrodružný, USA, titulky, 15+, premiéra
V novém filmu studia Blumhouse nazvaném Fantasy Island mění charismatický pan Roarke 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.
15. 2.
15:00 VS
DOLITTLE 3D
140 Kč
16. 2.
15:00 VS
DOLITTLE 2D
120 Kč
Rodinný, dobrodružný, USA, 106‘, dabing
Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže
to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého
sídla, obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak mu vpadne do
života jeden drzý kluk, jenž si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a zároveň ho povolají ke
královně, kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba. A protože lék proti téhle nemoci se nalézá
pouze na mýty opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat na velmi dobrodružnou plavbu
do neznáma. Samozřejmě v doprovodu svých přátel, mezi nimiž je i ustrašená gorila, praštěná husa,
cynický pštros, optimistický lední medvěd nebo neuvěřitelně chytrý papoušek. Početný tým bude
potřeba, protože Dolittle má před sebou nebezpečí, na která není ani trochu připraven, a v patách
mu chvátá banda nepřátel, která chce jeho plán na záchranu královny za každou cenu překazit. Pro
oscarového režiséra a scenáristu Stephena Gaghana je Dolittle zajímavým „odskokem“ od jeho
ceněných thrillerů Syriana a Traffic – Nadvláda gangů, stejně jako pro Roberta Downeyho Juniora,
který hi-tech oblek Iron Mana vyměnil za poměrně excentrického dobrodruha, kterému nedělá
sebemenší problém popovídat si s chobotnicí v akvárku nebo s tygrem, jenž na něj dostal chuť.
17. – 18. 2.
17:00 MS
110 Kč
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
Animovaný, rodinný, Norsko, Kanada, 98‘, 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 strašide.l
17. – 19. 2.
17:30 VS
120 Kč
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, ČR, SR, 107‘, 15+
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…
17. – 19. 2.
20:00 VS
120 Kč
JUDY – Nominace na Oscara
Životopisný, drama, VB, 118‘, titulky, 12+, premiéra
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?
19. 2. 18:30 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
PSI NENOSÍ KALHOTY
Drama, komedie, Finsko, Lotyšsko, 105‘, titulky, 15+, premiéra
Hlavní hrdina filmu Juha (Pekka Strang) strádá steskem po své ženě (Ester Geislerová), která
nešťastnou náhodou utonula, shodou okolností za přítomnosti jejich malé dcery. Tragická událost ho
ochromila, roky plynou a on není schopen navázat vztah s lidmi ve svém okolí. Vše se změní až ve
chvíli, kdy potká dominu Monu. Temnou tajemnou ženu, kterou si konečně pustí do svého světa.
Společně sdílí nebezpečnou závislost na přidušování, díky tomuto prožitku se znovu setká se svou
zesnulou manželkou, ale také je oba přivede na divokou a šílenou cestu k citovému prozření.
20. – 21. 2.
17:00 VS
130 Kč
22. – 23. 2.
16:30 VS
JEŽEK SONIC
Komedie, USA, Japonsko, ???, dabing, premiéra
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se
obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před
svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.
Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, v němž se právě vyskytuje) by
ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí
navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma (James Marsden), ale ten se tak úplně
nepočítá, protože si Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat
stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek
může udělat malou chybu, kterou bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky.
Bezradná a znepokojená vláda na odhalení příčin kolosálního výpadku najme toho vůbec
nejschopnějšího génia, lehounce šíleného Doktora Robotnika (Jim Carrey). A ten velmi brzy zavětří
Sonicovu stopu. A Sonic rázem zjistí, že ani nejrychlejší nohy nemusí k úspěšnému útěku stačit, zvlášť
když ztratil magické kroužky, které mu umožňovaly rychle cestovat mezi různými světy. Jediný, kdo
zná jejich aktuální polohu, je jeho „kámoš“, šerif Tom, a ten se do záchrany mimozemského ježka
před neúnavným a vynalézavým Doktorem Robotnikem zrovna nežene. Pak si však jako správný
ochránce zákona uvědomí, že slabší je třeba bránit, a začnou se dít věci… Přestože záporákům diváci
obvykle nefandí, Doktor Robotnik by se mohl v tomto směru stát výjimkou, protože hravé šílenství a

energie, kterou postavě propůjčil Jim Carrey, jsou okouzlující. „Dlouho jsem toužil vrátit se ke svým
kořenům, k postavě Ace Ventury, v níž jsem mohl nevázaně blbnout. A Ježek Sonic mi tohle
stoprocentně splnil. Byla to radost,“ přiznává herec.
20. – 21. 2.
18:00 MS
110 Kč
AMUNDSEN
Drama, životopisný, Norsko, Švédsko, ČR, 125‘, titulky, 12+
Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako
první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen?
Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a
oceánů a polární lety vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního objevitele, včetně
řady méně známých skutečností, jako byl jeho vztah s bratrem nebo milostné aféry. Režisér filmu
Espen Sandberg, který natočil Kon-Tiki nebo poslední Piráty z Karibiku, se nebojí ani zobrazení
Amundsenových temnějších stránek. Film Amundsen se z části točil i v Praze. Nad Amundsenovými
odvážnými výpravami žasl celý svět, už za svého života se stal světově známou postavou. Jeho
soupeření o dobytí jižního pólu s britským námořním důstojníkem a objevitelem Robertem Scottem,
je jednou z moderních světových legend. Být slavným objevitelem se Roald Engelbregt Gravning
Amundsen rozhodl už jako malý. Měl v sobě obrovské odhodlání, touhu, vytrvalost, tvrdohlavost,
zároveň to byl pro mnohé nenapravitelný snílek. Vůli dobrodruha ale doplňovaly i ambice a snaha o
prvenství za každou cenu. Pro své cíle byl ochotný hazardovat a obětovat dobré jméno a pověst,
životy svých druhů i životní vztahy. V pozadí Amundsenových expedic a objevů stojí jeho praktický
bratr Leon, jenž se staral o zázemí, vyjednávání, organizaci výprav a především o jejich náročné
financování. Jedním ze základů filmu je právě jejich obtížný vztah. Režisér filmu Espen Sandberg,
který režíroval mimo jiné také Piráty z Karibiku: Salazarova pomsta, na sebe upozornil především
úchvatným filmem Kon-Tiki, za nějž získal nominaci na Zlatý globus i na Oscara. Nejzvučnějším
hereckým jménem filmu Amundsen je americká herečka Katherine Waterson, kterou diváci znají ze
série snímků Fantastická zvířata a ze sci-fi Vetřelec: Covenant. Pražská náplavka jako přístav v Oslu,
Vltava jako ledové moře, Vojtěch Kotek jako německý letecký mechanik a polární letec Karl Feucht.
Film Amundsen se natáčel i v Praze a Výraznou českou stopu zanechala na snímku i kostýmní
výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší.
20. – 21. 2.
19:45 VS
130 Kč
BIRDS OF PREY (Podivuhodná proměna Harley Quinn)
Akční, dobrodružný, USA, 109‘, dabing, 15+
o rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně
zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan
McGregor). Správná psychoušská jízda může začít!
22. – 23. 2.
17:30 MS
100 Kč
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Krimi, komedie, ČR, 95‘
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 (David Novotný), jeho nová kolegyně Skálová (Hana Vagnerová) a detektivové Rorýs
(Martin Pechlát) s Dymákem (Lukáš Příkazký). Jejich úkol od náčelníka kriminálky Drátka (Miroslav
Táborský) 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.

22. – 23. 2.
19:45MS
120 Kč
GENTLEMANI
Akční, krimi, USA, 113‘, titulky, 15+
Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho GENTLEMANI sleduje příběh
britského drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey), který se snaží prodat svoje
impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů. V dalších rolích hvězdně
obsazeného filmu hrají Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie
Marsan, Colin Farrell a Hugh Grant.
24. – 26. 2.
17:00 MS
120 Kč
MOSLEY
Animovaný, rodinný, Nový Zéland, Čína, 97‘, dabing, premiéra
Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou
inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk jako lidé. Mosley tvrdě pracuje celé dny na farmě,
kterou ovládá výbušný farmář Simon. Když se jednoho dne Mosley vrátí po práci do své stáje, přijde
jeho syn Rue s tím, že v lesích našel něco úžasného. Společně objeví starodávnou jeskyni s malbami
bytostí velice podobných kozloňům – chodí ale vzpřímeně a mají ruce. Mosley se rozhodne
uprchnout z farmy a vydat se najít bájné Přímáky. Jen ti mu mohou pomoct osvobodit všechny
kozloně, včetně jeho rodiny. Zlý farmář však za ním posílá svého lovce…
24. – 26. 2.
18:00 VS
120 Kč
KRÁLÍČEK JOJO – nominace na Oscara
Komedie, drama, ČR, Nový Zéland, 107‘, titulky
Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost přímočarou kariéru. Tedy
aspoň na jejím začátku. Jedním z prvních kroků je členství v organizaci Hitlerjugend, čili v „Hitlerově
mládeži,“ což obnáší trochu vojenského drilu, pálení závadných knih, vyhazování věcí do vzduchu,
nenávidění židů a podobné hraní si na vojáčky i na válku. A to v partě se spoustou Hitlerovi též velmi
oddaných kamarádů. Smysl a cíl to má jednoduchý: stát se řádným a plnohodnotným nacistou. A tím
chce být i desetiletý kluk Jojo (Roman Griffin Davis), kterému v tom pomáhá jeho imaginární přítel,
tak trochu nablblý Adolf Hitler (Taika Waititi). Adolf Jojovi radí v různých životních situacích a
podporuje jej v jeho správném náckovství. Zlom v Jojově životě nastane v okamžiku, kdy zjistí, že jeho
maminka (Scarlett Johansson) ukrývá v podkroví židovskou dívku (Thomasin McKenzie). Od té chvíle
musí malý Jojo čelit svému vlastnímu zaslepenému nacismu a s tím mu jeho vymyšlený Hitler už může
jen velmi těžko poradit. I když se docela snaží. Novozélandský režisér Taika Waititi (Hon na pačlověky,
Thor: Ragnarok) si pro natáčení exteriérů filmu Králíček Jojo vybral česká města Žatec a Úštěk.
Interiérové scény pak vznikly v barrandovských ateliérech.
24. 2.
19:30 MS
120 Kč
SVIŇA
Drama, thriller, Slovensko, 97‘, 15+, premiéra
Zdrogované dievčatá sa stávajú hračkami vplyvných mužov z mafie i najvyšších miest politike. Vo
veľkom biznise sa tu točia peniaze, vydieranie je len iný spôsob obchodu. A moc je ten najlepší
spôsob, ako chrániť svojich ľudí pred políciou a súdmi. Ak máš moc, môžeš všetko. V tejto krajine sa
niektorí budú mať dobre. Malebnú krajinku kdesi pod horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia
prepojení politikou, mafiou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka zmizne z
resocializačného centra, no nikomu nechýba. O nútenom sexe a drogách chce povedať na polícii, ale
pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobotnice zločinu,
mafie, vydierania. Talentovaný politik sa stane Predsedom a ovládne celú krajinu, pretože kto má
moc, má pod palcom aj políciu aj štátne obchody. Z malého veksláka sa stáva veľký vydierač, ktorý s
ľuďmi narába ako so šachovými figúrkami. Lenže môže pravda prežiť, medzi ľuďmi, ktorým ide o
prachy a moc? Alebo sa Boh peňazí neštíti ani vraždiť?

25. 2.
19:30 MS
SENIOR KLUB 60 Kč
ŠPINLD 2
Komedie, ČR, 107‘, 12+
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?
26. 2. 19:30 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
CHVĚNÍ
Drama, Guatemala, Francie, Lucembursko, 107‘, titulky, 15+, premiéra
V rodině milovaného bratra, syna a manžela Pabla zavládne zděšení: Pablo se zamiloval do jiného
muže jménem Francisco, který zpochybňuje všechny hodnoty, jimiž tato hluboce věřící rodina žije.
Navzdory odporu příbuzných se Pablo nastěhuje ke svému milenci, který je úzce spjat s městskou
subkulturou a vede zcela jinou, osvobozenou existenci. Pablo ztratí svůj starý domov, ale v novém se
nikdy zcela neusadí – jeho přání sjednotit dva rozdílné světy, se ukáže jako slepá ulička. Příbuzní jsou
navíc přesvědčeni, že Pablo může být „uzdraven“ a s pomocí rigidní komunity dělají vše, aby se
marnotratný syn napravil. Za jakoukoli cenu.
27. – 28. 2.
17:00 VS
110 Kč
SNĚŽNÁ MELA
Animovaný, rodinný, Kanada, USA, VB, Jižní Korea, 95‘, dabing
Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se
nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde
prohnaný zloduch Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. Blesk a jeho přátelé se
rozhodnou jej zastavit, a tak začíná jedna velká sněžná mela.
27. – 28. 2.
18:00 MS
100 Kč (dětský 60 Kč)
V SÍTI
Dokumentární, ČR, 100‘, 12+, premiéra
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.
27. – 28. 2.
19:30 VS
130 Kč
29. 2. – 1. 3. 20:00 VS
1917 – nominace na Oscara
Drama, válečný, USA, VB, 119‘, titulky, 15+, premiéra
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 (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman)
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.
29. 2. – 1. 3. 16:30 MS
100 Kč
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 - nominace na Oscara
Animovaný, rodinný, USA, 103‘, 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. 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.
29. 2. – 1. 3. 17:30 VS
120 Kč
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, ČR, 112‘, 12+, premiéra
Již patnáct let šťastně 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.
Na březen připravujeme:
Frčíme, 3Bobule, Bloodshoot, Afrikou na Pionýru, Mulan, Emma, Šarlatán, Expedice Borneo –
Kateřina a Miloš Motani.
2. 3.
18:00 VS
110 Kč
EXPEDICE BORNEO
Nová diashow manželů Kateřiny a Miloše Motani z jejich cest, 110‘, beseda, losování o ceny +
časopis zdarma
Tentokrát procestujeme úžasný OSTROV BORNEO. Budeme brouzdat RYBÁŘSKÝMI PŘÍSTAVY.
Ochutnáme výborné pečené ryby. Město KUCHING nás překvapí moderním mostem.
Na Borneu nás uchvátí deštný prales, bujná zelená vegetace, obrovský květ RAFLÉZIE, který vykvete
jen jednou za čas. Budeme pozorovat LÉTAJÍCÍ VEVERKY, létající lemury, létající žáby, medvědy
malajské, rezavé ORANGUTANY, nosaté a břichaté OPICE KAHAU, opice makaky. Objevíme také
malého okatého NÁRTOUNA, jedovatého savce lori, jedovaté hady i škrtiče.
Budeme šnorchlovat a hledat rybičky Nemo. Blízko bahenní sopky najdeme pruhované MOŘSKÉ
HADY. Spatříme vzácné delfíny orcely tuponosé a podivné ryby lezce, co žijí ve vodě i na suchu.
Na cestě nás potrápí lesní PIJAVICE, bornejské vši a další havěť. Skolí nás OTRAVA JÍDLEM. Spaní a
toalety jsou na Borneu také velký zážitek. A co se prodává na místních trzích, nechtějte raději ani
vědět.
Vydáme se do vesnice bývalých LOVCŮ LEBEK, kde ještě stále visí pravé lidské lebky. Setkáme se s
velmi obávaným kmen IBAN, který žije v dlouhých dřevěných domech. TETOVÁNÍ na kůži starého
muže jsou svědectvím ještě nedávných krvavých výprav. Zaposloucháme se do BUBNŮ PRALESA a
budeme obdivovat tradiční bornejské tance, moderní i orientální hudbu. Uslyšíme zpěv nad
mešitami.
Na řece Kinabatangan se nám podaří najít vzácné TRPASLIČÍ SLONY bornejské. Ulovíme zubatého
krokodýla. Jeskyně Gomatong Cave je PLNÁ VELKÝCH ŠVÁBŮ, stonožek, netopýrů a rorýsů.
Nakonec se vydáme za pravými MOŘSKÝMI CIKÁNY, kteří ještě stále žijí na plytkém tyrkysovém moři
v dřevěných chatrčích na kůlech. S lidmi kmene BAJAU se nám moc líbilo, a tak naše video za
MOŘSKÝMI PIRÁTY potrvá celých sedm minut.

