PROGRAM KINA CENTRUM LEDEN 2019
1. 1. KINO NEHRAJE
2. 1.
17:00 VS
130 Kč (dětský 100 Kč)
ČERTÍ BRKO
Pohádka, ČR, SR, 99'
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu ţijí běţným ţivotem
řemeslníků nebo sedláků moţná ani netuší, ţe všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.
Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na
pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve
světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, ţe mu zdejší šejdíř kouzelné
brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a
podvodníci, jimţ se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě
našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.
2. 1.
18:00 MS
60 Kč
SENIOR KLUB
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, ČR, 95‘
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého
ţeny letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob ţivota utrţí hned
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manţelka a
dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá ţena mu nabourá auto a na
jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší
problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v
dobrodruţné noci si přeje, aby se stal ţenou, protoţe „ţenský to mají v ţivotě mnohem jednodušší a
on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, ţe následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem
vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ţenou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako
Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ţenském těle a zjistit,
zda to mají ţeny opravdu snazší?
2. 1.
19:30 VS
180 Kč
THE DOORS: LIVE AT THE BOWL´68
Hudební, dokumentární, USA, 68‘, titulky, premiéra
Předprodej v pokladně kina.
The Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace i dlouho po smrti Jima Morrisona.
Koncerty této legendy se jen málokdy obešly bez hudebních i jiných exhibic. Stejně tomu bylo v
Hollywood Bowl 1968, kde The Doors nechali jedinkrát zaznamenat celý svůj koncert. Jim Morrison,
John Densmore, Robby Krieger a Ray Manzarek ze sebe tehdy vydali to nejlepší. Záznam byl poprvé
vydán v roce 1987. Aţ nyní si jej však můţeme vychutnat v nadpozemském provedení. K 50 letému
výročí si jej znovu vzal do rukou Bruce Botnick, dvorní zvukař kapely. Osobně jej znovu smíchal a
zremasteroval a to i pro Dolby Atmos, coţ zajišťuje ultimátní poslechový záţitek.
3. – 4. 1.
17:00 VS
100 Kč
5. – 6. 1.
15:15 VS
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Animovaný, rodinný, ČR, 60'
Blíţí se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc kdyţ je „zaskočí“ sněhová
nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí? Po
dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí s
vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem? A co teprve aţ si vyrobí
Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše dva kutily není ţádná komplikace překáţkou a ţádná výzva
dostatečně velká.
3. – 4. 1.
18:30 MS
90 Kč
ZRODILA SE HVĚZDA
Romantický, drama, hudební, USA, 136‘, titulky, 15+
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda hrají Bradley Cooper a Stefani
Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako hudební

superstar Lady Gaga. Pro čtyřnásobného drţitele nominace na Oscara Bradley Coopera je tento film
jeho reţijním debutem. Cooper ve filmu zároveň hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví
neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga). Kdyţ se oba vrhnou do vášnivého milostného
vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale kdyţ Allyin
raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtíţněji nese svůj ústup z velkých pódií a o to
více se potýká se svými vnitřními démony
3. – 4. 1.
19:00 VS
130 Kč
SMRTELNÉ STROJE 3D
Dobrodružný, fantazy, USA, 128‘, dabing,12+
Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé predátorské stroje a jedna dívka se touţí
pomstít muţi, který ji připravil o matku. Bohuţel, patří mezi ty vůbec nejmocnější muţe planety.
Smrtelné stroje jsou dobrodruţné fantasy od tvůrců Pána prstenů a Hobita.
Za pár set let bude svět jen umírající nehostinnou pustinou, křiţovanou obřími stroji na kolech, jejichţ
primární snahou je nacházet zbývající zdroje obţivy a surovin. V tato monstra se proměnila původní
města. Sídla na kolech jsou plná lidí a největším a nejmocnějším z nich je Londýn. Ten se rozrůstá i
díky pohlcování menších strojů, které se objeví v jeho cestě. Tímhle způsobem se v Londýně ocitne i
Hester Shaw (Hera Hilmar), tajemná dívka se zjizvenou tváří. Jí jediné, zdá se, nevadí, ţe Londýn
spolknul její domovské město. Hester se totiţ díky tomu ocitla v blízkosti jeho vládce Thaddeuse
Valentina (Hugo Weaving), s nímţ má z minulosti nevyřízené účty. Jenţe i Thaddeus je rád, ţe Hester
vidí. Dívka má v drţení předmět, s nímţ by se mohl stát nejmocnějším muţem na světě. A protoţe má
Thaddeus poněkud větší palebnou sílu neţ ona, ocitne se Hester na útěku a v doprovodu zoufale
nepraktického knihomola a renegátky, na jejíţ hlavu je vypsaná obrovská odměna.
5. – 6. 1.
17:00 VS
120 Kč (dětský 100 Kč)
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY 3D
Animovaný, sci-fi, USA, 120‘, dabing
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj um a talent, aby divákům
představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. SpiderMan: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné
moţnosti Paralelních světů, kde je víc neţ jen jeden maskovaný hrdina.
5. – 6. 1.
19:30 VS
110 Kč
7. – 9. 1.
20:00 VS
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební, životopisný, VB, 134', titulky, 12+
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější neţ jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian
Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou ţivotní a uměleckou jízdu Freddieho
Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního
zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě
Bohemian Rhapsody. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou ţivotní
spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce
1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších
show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.
7. – 9. 1.
17:00 VS
130 Kč
AQUAMAN 3D
Akční, fantazy, USA, 143‘, dabing,12+
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho
(Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho ţivotní cesta přiměje
čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co
byl zrozen… králem
7. – 8. 1.
17:30 MS
110 Kč
GORDON A PADDY
Animovaný, fantazy, Švédsko, 62‘, dabing, premiéra
Nejde o neohroţenou dvojku „cajtů z amerických seriálů“, Gordon i Paddy svým způsobem však
neohroţení opravdu jsou. A to i přesto, ţe Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy malá myška, tedy
zdánlivě ta nejnepravděpodobnější dvojice policistů, která se ve svém rodném lese musí vypořádat s
nejedním zločinem. Z krádeţe ořechů veverčáka Valdemara je přitom zprvu málem obviněna samotná

Paddy! Coby zkušený policista však Gordon brzy zjistí, jak se věci mají, a posléze v Paddy nachází
skrytý potenciál. Rád by ji dokonce učinil svou nástupkyní na místo policejního velitele. Jak se však
ukáţe, jeho poslední případ s ořechy nebyl zdaleka tak nebezpečný jako první velká zkouška velitelky
Paddy. Kdyţ se jednoho dne rodině veverek ztratí syn a pohřešovaný je i malý zajíček (o ztraceném
vejci páru strak ani nemluvě), musí se Paddy postavit svému strachu z nejobávanějšího obyvatele
malebného lesa – lišky. Opravdu je však liška původcem všeho zla, jak Gordon tvrdil?
9. 1.
19:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
BEAUTIFUL BOY
Drama, životopisný, USA, 112‘, titulky,12+, premiéra
Osmnáctiletý Nic (Timothée Chalamet) má na první pohled vše – skvělou rodinu, krásu, talent a přijetí
na univerzitu v kapse. Přesto je v jeho ţivotě trhlina, kterou vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak
můţe David (Steve Carell) pomoci svému milovanému synovi ve chvílích, kdy se ocitá nad propastí?
Emotivní snímek o síle závislosti a ještě větší síle lásky byl natočený podle skutečného příběhu Nica a
Davida Sheffových, kteří své záţitky zachytili kaţdý ze svého úhlu pohledu ve dvojici knih.
Opravdovost pádů i naděje ve filmu umocňují představitelé hlavních rolí, kteří svými výkony dokazují,
proč jsou řazeni k nejtalentovanějším hercům svých generací.
10. – 11. 1.
17:00 VS
RAUBÍŘ RALF A INTERNET 3D
150 Kč (dětský 130 Kč)
12. – 13. 1.
15:30 VS
RAUBÍŘ RALF A INTERNET 3D
14. – 16. 1.
17:00 VS
RAUBÍŘ RALF A INTERNET 2D
130 Kč (dětský 110 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 113‘, dabing, premiéra
Walt Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodruţství Raubíř Ralf a internet. Známý
videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout
riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem
Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s občany internetu, mezi které patří například
podnikatelka zvaná Joo (v původním znění Taraji P. Henson), která je hlavním algoritmem a duší
trendové stránky BuzzzTube a Shank, drsná závodnice z ještě drsnější závodní hry zvané Masakr.
10. – 13. 1.
18:30 MS
120 Kč
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Drama, komedie, ČR, 92‘, 12+, premiéra
Obyčejné lidské štěstí můţe mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co
mu obětovat? Film reţisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke
svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které
mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. Film začíná
odvíjet samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich cesty začaly postupně kříţit a mohly nakonec
sloţit dohromady jeden velký příběh ţivota. Propletenec rodičů, které můţete potkat kaţdý den, jejich
dětí a partnerů.
10. – 11. 1.
19:45 VS
120 Kč
12. – 13. 1.
19:00 VS
ROBIN HOOD
Dobrodružný, akční, USA, 127', titulky, 12+, premiéra
Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací z křiţáckých výprav, aby společně se svým
maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx) povstal proti zkorumpované anglické vládě v
moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové
romantiky.
14. – 15. 1.
17:30 MS
110 Kč
VÁNOCE A SPOL
Rodinný, komedie, Francie, 90‘, dabing
Štědrý den je jiţ za rohem a nic nejde podle plánu. 92 000 skřítků v Santově dílně na dárky z ničeho
nic onemocní a všichni popadají na zem jako kuţelky! To je pro Santu velká rána. Kdo pro děti z
celého světa připraví dárky pod stromeček? Pro Santu je to strašná rána. Nemá na vybranou. Se
svými soby a sáněmi se musí neplánovaně vypravit na Zemi, aby sehnal účinný lék, kterým své
pomocníčky vyléčí. Po poměrně dobrodruţném letu v bouři přistane se svým spřeţením v Paříţi a
sáně zaparkuje nedaleko proslulého kabaretu Moulin Rouge. Pak konečně důstojně vstoupí do
lékárny s ţádostí o potřebné léky mezi nic netušící lidi … A právě v této chvíli zjistí, ţe jeho výprava
nebude aţ tak jednoduchá. Poměrně rychle a nedobrovolně se díky neočekávaným nedorozuměním

přesune na policejní stanici a poté dokonce i do cely předběţného zadrţení. Naštěstí si v této
nezáviděníhodné situaci dokáţe najít nové spojence, s jejichţ pomocí se mu snad podaří kouzlo
Vánoc zachránit.
14. – 16. 1.
19:45 VS
110 Kč
AQUAMAN
Akční, fantazy, USA, 143‘, dabing, 12+
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho
(Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho ţivotní cesta přiměje
čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co
byl zrozen… králem
16. 1.
18:00 MS
60 Kč
SENIOR KLUB
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Komedie, rodinný, ČR, 90
Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manţel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z
pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným
situacím, protoţe ho vede více jeho rodina, neţ členové policejního sboru… Postupně se začínají
objevovat drobné indicie, ţe všechno nemuselo být tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra je narušena,
stačí pár fotek, slov a Vanda (Soňa Norisová) začne mít podezření, ţe jí mohl být manţel nevěrný.
Dva kluci, maminka Vanda a babička (Eva Holubová) rozjíţdějí vyšetřování na vlastní pěst. Vanda se
setkává s Kalinovou domnělou milenkou Irinou (Lívia Bielovič), která po ní chce, aby dotáhla to, co jí
Vandy manţel kpt. Kalina slíbil a nedokončil. Nastává nečekaná eskapáda událostí s jasným účelem
dobrat se pravdy, do které je Kalinovými zasvěcen ještě rodinný přítel nepraktický praktický lékař
(Hynek Čermák). Klíčový materiál opouští Kalinův sejf prostřednictvím všetečné tchýně, aby byl se
dostal do rukou nic netušícího doktora a zamotal hlavy policistům. Vandě se nakonec za pomocí synů
podaří rozluštit zaheslovaný soubor v počítači svého muţe, který jí dá nejen odpověď na všechny
otázky vzniklé nedůvěry, ale zejména pomůţe úspěšně vyřešit poslední případ kpt. Kaliny.
17. – 18. 1.
17:00 MS
130 Kč (dětský 110 Kč)
19. – 20. 1.
16:00 VS
HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
Dobrodružný, komedie, USA, 90‘, dabing, premiéra
V pokračování úspěšné komedie Husí kůţe opět pár zvědavých teenagerů oţiví monstra uvězněná v
knihách, a to navíc na Halloween! Příšery v čele se Slappym jsou rozhodnuté ovládnout svět a tuto
pohromu můţe odvrátit pouze na Sam, Sonny a jeho sestra Sarah. Čas však stojí proti nim….
17. – 18. 1.
18:00 VS
120 Kč
19. – 20. 1.
18:30 VS
SKLENĚNÝ
Thriller, mysteriózní, USA, 129‘, 12+, titulky, premiéra
M. Night Shyamalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem, nazvaný Skleněný. Spojuje tak
dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). Z filmu Vyvolený se vracejí
herecké hvězdy Bruce Willis v roli Davida Dunna a Samuel L. Jackson jako Eliah Price, známý pod
pseudonymem Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený se objevuje James McAvoy, který ztvárňuje roli
Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné identity, jeţ v sobě ukrývá. A právě narušeného
Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje v novém fantasy thrilleru David Dunn, který k tomu vyuţívá
své nadpřirozené schopnosti.
17. – 18. 1.
19:30 MS
120 Kč
19. – 20. 1.
19:00 MS
KURSK
Drama, historický, Belgie, Lucembursko, 117‘, titulky, 12+, premiéra
Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky
K-141 Kursk. 155 metrů dlouhá jaderná ponorka K-141 Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Severního
loďstva ruského válečného námořnictva. Během námořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě
nachází 118 členů posádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které plavidlo pošlou
do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře. Začíná zoufalý boj s časem. Pro
námořníky. Pro jejich rodiny. Záchrannou operaci komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj
ruské vlády přijmout zahraniční pomoc…

21. – 23. 1.
17:00 MS
120 Kč
LEDOVÁ SEZÓNA 2: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Animovaný, rodinný, USA, Indie, 90‘, dabing, premiéra
Lední medvědi vynikají silou a obratností a ţijí samotářským ţivotem. Hrozivou bílou šelmou se
medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiţ rád společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být
dravým, děsivým a nebezpečným vládcem promrzlých planin docela pokulhává. Je to dobrák od kosti,
ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední medvěd, ţije na severním pólu a musí se stát vůdcem.
Aby získal aspoň trochu potřebného respektu, tak se se svým medvědím synem a osvědčenou
skupinou potrhlých nezničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí. Do New Yorku. Tady si
podle plánu uţije chvíle slávy a obdrţí slavnostní klíč k městu. Ale kam šlápne, tam rostou průšvihy a
zmatky. Nechtěně se zaplete do bankovní loupeţe, vyvolá obrovskou policejní honičku a nakonec jsou
všichni rádi, ţe město, kam přijel, po jeho odjezdu ještě stojí. Ten hlavní úkol krále severu čeká Norma
aţ zpátky doma. Chamtivá korporace začala těţit led jeho domova a Norm se odhodlá k bláznivému
kroku. O osudu jejich cenného ledu, na kterém všichni ţijí, rozhodne jedno velkolepé hokejové utkání.
Sob do brány, lumíci do obrany, tuleňové na křídla a medvěd do útoku. Zvířata severu dávají
dohromady báječné hokejové druţstvo a začínají trénovat na zápas s dosud neporaţenými šampiony
21. – 23. 1.
17:30 VS
120 Kč
BUMBLEBEE
Dobrodružný, sci-fi, USA, 110‘, dabing
Charlie Watsonová (Hailee Steinfeld) slaví osmnáctiny, ale moc důvodů k radosti nemá. Na čele jí
vyrazil čerstvý megabeďar a naděje, ţe od rodiny dostane vysněné auto, se rozplyne ve chvíli, kdyţ
rozbalí mimořádně trapné dárky. Aţ majitel bazaru a vrakoviště, u kterého brigádničí, se nad ní smiluje
a daruje jí ţlutý Volkswagen Brouk, jenţ ovšem spadá spíš do kategorie dar nedar. Jen ten největší
optimista by totiţ vsadil na to, ţe tahle kraksna bude ještě někdy provozuschopná. Charlie ho dokáţe
rozchodit aspoň natolik, ţe s ním doskáče domů do garáţe, kde se ho pokusí opravit. Kdyţ se ale
poprvé zespodu podívá na podvozek, zírají na ni dvě veliké modré oči a Charlie okamţitě dojde, ţe
tohle nebude obyčejné auto. S Autobotem Bumblebeem se dívka spřátelí pozoruhodně rychle,
navzdory tomu, ţe ten s ní kvůli poškození nemůţe komunikovat jinak neţ prostřednictvím útrţků
písniček z autorádia. Vzhledem k tomu, ţe Bumblebeeho poměrně intenzivně hledají nepřátelsky
naladění Deceptikoni z jeho rodné planety a podobně nebezpečný vládní agent Burns (John Cena),
nebudou mít Charlie a Bumblebee na bliţší seznamování čas a prostor. Na útěku před nepřáteli však
zjistí, ţe navzdory všem předpokladům můţou být v tomhle nesourodém tandemu neporazitelní.
Příběh filmu Bumblebee časově předchází všem dílům předchozích Transformers, a přestoţe fanoušci
dostanou to, na co jsou u téhle populární ságy zvyklí, film Bumblebee do série tak úplně nezapadá.
„Srdcem tohoto příběhu je vztah Charlie a Bumblebeeho, to, jak spolu proţívají banální, ale i velmi
nebezpečné situace. Vývoj postav je důleţitější neţ akce,“ říká o filmu Hailee Steinfeld a potvrzuje tak
naděje, které fanoušci Transformers do tohoto filmu vkládali. Po kovových orgiích v podání Michaela
Baye se série vrací tam, kde ji chtějí vidět – k lehkosti a zábavnosti prvního dílu.
21. 1.
19:00 MS
110 Kč
ZJEVENÍ
Drama, Francie, 137‘, titulky, 12+, premiéra
Jacques je novinářem v jedné z velkých regionálních redakcí ve Francii. Jeho pověst nestranného a
talentovaného investigativního novináře upoutá pozornost Vatikánu, který jej najme na speciální
vyšetřování. V jedné malé francouzské vesnici totiţ údajně došlo ke zjevení. Ihned po svém příjezdu
do této vesničky potkává mladou, citlivou a zboţnou Annu, která tvrdí, ţe na vlastní oči viděla Pannu
Marii. O Anně se mluví po celé vesnici a díky této příhodě se kolem ní začne točit spousta nápadníků.
Mladá ţena tak stojí rozpolcená před volbou mezi svou vírou a spoustou nabídek sňatku. Na
vyšetřování zjevení Panny Marie se vedle Jacquese podílí duchovní a skeptici s názory, s nimiţ je
konfrontován. Jacques postupně odhaluje, jak na ně tlačí samotná církev, jejíţ základy se nyní otřásají
v základech.
22. 1.
19:00 MS
100 Kč
PASAŽÉŘI
Dokument, ČR, 77‘, 12+, premiéra
Hrdinové filmu se sešli v divadelním souboru - Pasaţéři - a společně připravili hru o tom, jak si
představují svůj ţivot po odchodu z dětského domova, ve kterém vyrostli. Skutečnost je však mnohem
dramatičtější neţ divadlo. Pepa jako jediný pracuje, ale nezvládá rozchody s přítelkyněmi a končívá na

psychiatrii. Jeho bratr Milan se nedokáţe postavit na vlastní nohy a vede silácké řeči. Pali, který z
děcáku utekl třikrát za tátou, není v devatenácti schopen postarat se o dvě vlastní děti. Bajdy ţije u
mámy, nemůţe najít práci a smutek zahání kouřením trávy. Film Jany Borškové pojednává o
důleţitosti lásky, která umí stanovit hranice a dodává pocit jistoty. Reţisérka své hrdiny sledovala po
dobu šesti let.
23. 1.
19:00 MS
110 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
A DÝCHEJTE KLIDNĚ
Drama, Island, Švédsko, Belgie, 95‘, 12+, titulky, premiéra
Osudové protnutí ţivotních cest dvou ţen v upřímném islandském dramatu. Okraj islandského
poloostrova Reykjanes. Dvě ţeny, jejichţ osudy se na krátkou chvíli díky nepředvídatelným
okolnostem prolnou. Mezi islandskou svobodnou matkou a africkou ţenou ţádající o politický azyl se
vytvoří intimní pouto a obě začnou společně bojovat za to, aby se jejich ţivoty vrátily na tu správnou
cestu.
24. – 25. 1.
17:00 VS
130 Kč (dětský 110 Kč)
26. – 27. 1.
15:30 VS
PSÍ DOMOV
Rodinný, dobrodružný, USA, 110‘, dabing, premiéra
Kdyţ si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho
dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější
neţ nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodruţství, noví
přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa…
24. – 25. 1.
17:30 MS
100 Kč
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Rodinný, USA, 100‘, dabing
Klára (Mackenzie Foy) chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar
od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer (Morgan Freeman) o
Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenţe ten v mţiku zmizí do záhadného a fantastického
paralelního světa. Právě tam se Klára setká s vojákem a louskáčkem Filipem (Jayden Fowora-Knight),
armádou myší a regenty, kteří spravují tři říše: Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí.
Klára s Filipem musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá Perníkářka (Helen Mirren), získat Klářin
klíč a pokud to bude moţné vrátit nestabilnímu světu harmonii. Ve filmu hrají Keira Knightley jako
Cukrová víla a baletka Misty Copeland.
24. – 25. 1.
19:30 VS
110 Kč
26. – 27. 1.
20:00 VS
SLOŽKA 64
Krimi, thriller, Dánsko, 119‘, titulky, 12+, premiéra
Podivné lékařské experimenty, zneuţívání a převýchova „necudných" dívek. Do rukou detektiva Carla
Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. Jak
souvisí děsivé, půl století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly
nalezenými za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? A komu patřila čtvrtá, prázdná ţidle u
prostřeného stolu? Mrazivý detektivní příběh zaloţený na skutečné kapitole dánských dějin je čtvrtým
severským thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena.
26. – 30. 1.
18:00 VS
120 Kč
NARUŠITEL
Drama, ČR, 90‘, 12+, premiéra
Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i bezbřehou lásku k létání přináší do
kin film Narušitel. Ţivot armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle
svobody v oblacích a přátelství na celý ţivot, z velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti a jejích
udavačů. Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouţí v armádě dvacet let. Pak se
ale po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAFpři pokusu o přelet na západ a hlavní
hrdina nemá jiné východisko, neţ se ho pokusit napodobit. „Jste narušitel, následujte mě,“ jsou slova,
která sám často hlásí do vysílačky, kdyţ nutí k přistání ty, kdo se na západ za svobodou vydávají
vzduchem v letadlech. Teď se o stejně zoufalý útěk musí pokusit i on.

28. – 30. 1.
17:00 MS
110 Kč
OVEČKY A VLCI
Animovaný, rodinný, Rusko, 80‘, dabing, premiéra
Ovečky a vlci se dohodli, ţe budou ţít společně v míru. Tak tomu taky je aţ do chvíle, kdy se ve
vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se ţivot vrátil do starých kolejí, kde vlci
jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky teď můţe zachránit jen spojení sil a týmová práce. Podaří se
jim vrátit do vesnice klid a harmonii?
28. – 30. 1.
19:00 MS
120 Kč
FAVORITKA
Drama, komedie, historický, Irsko, VB, USA, 119‘, titulky, 15+, premiéra
Na začátku 18. století vládne Velké Británii královna Anna (Olivia Colman), poslední z rodu
Stuartovců, která se do historie zapsala spíše neslavně. Je plachá a přehlíţená, trpí bolestivou dnou a
není příliš vzdělaná, coţ z ní činí perfektní oběť manipulátorů. Její jedinou oporou v ţivotě je lady
Sarah (Rachel Weisz) a jejich vztah postupně přerůstá aţ do jakési milostné symbiózy. Sarah se díky
tomu dostala do nejvyšších kruhů britské aristokracie a za nejistou královnu prakticky vládne. Zpoza
královnina trůnu činí všechna důleţitá rozhodnutí ohledně chodu státu a probíhající války o španělské
dědictví. Zároveň si svou pozici ostře střeţí a nikoho, kdo by se pokusil královnu ovlivnit, k ní nepustí.
Podcenila jen svou sestřenici Abigail (Emma Stone), která na dvůr přijela prosit o práci sluţebné poté,
co její rodina zbankrotovala. Sarah ji z lítosti přijala. Netuší však, ţe by ctiţádostivá Abigail mohla
ohrozit její roli královniny favoritky. Zatímco tedy Abigail díky oblibě panovnice rychle stoupá
společenským ţebříčkem, od Sarah se začíná přízeň odvracet. A to nemůţe zůstat bez odplaty
31. 1. – 1. 2.
16:30 VS
RAUBÍŘ RALF A INTERNET 2D
120 Kč (dětský 110 Kč)
2. – 3. 2.
16:00 VS
RAUBÍŘ RALF A INTERNET 3D
140 Kč (dětský 120 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 113‘, dabing
Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodruţství Raubíř Ralf a internet. Známý videoherní
záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu
po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou
se Ralf s Vanilopkou setkávají s občany internetu, mezi které patří například podnikatelka zvaná Joo
(v původním znění Taraji P. Henson), která je hlavním algoritmem a duší trendové stránky BuzzzTube
a Shank, drsná závodnice z ještě drsnější závodní hry zvané Masakr.
31. 1. – 1. 2.
18:00 MS
120 Kč
2. – 3. 2.
18:30 MS
TICHO PŘED BOUŘÍ
Drama, thriller, USA, 91‘, titulky, 15+, premiéra
Všechna tajemství jednou vyplují na povrch. Baker (Matthew McConaughey) toho má asi dost za
sebou. Svoje ţivotni rány si léčí v klidu a vedru rajského exotického ostrova kdesi v Karibiku. Ţiví se tu
jako rybářský průvodce, má svou loď s názvem Ticho před bouří, ve vesnici má domek i milenku
(Diane Lane) a nehezkou minulost zapíjí v baru. Ticho jeho ţivota rozčísne jako blesk bývalá ţena
Karen (Anne Hathaway). A přinese bouři. Zničehonic se objeví a zoufale poţaduje po Bakerovi, aby
zabil jejího současného násilnického manţela. Ve jménu jejich společného syna i ve jménu jednoho
milionu dolarů jako odměny má vzít jejího manţela na rybářskou výpravu a uprostřed oceánu ho hodit
ţralokům. Baker nejprve odmítá, ale klidné vody karibského ráje jsou uţ nevratně zčeřené. Výčitky a
strach o syna ho začnou ještě více pronásledovat a začne o návrhu přemýšlet. Následná vlna vášní,
událostí a zvratů odhalí i ta nejskrytější tajemství.
31. 1. – 1. 2.
19:30 VS
130 Kč
2. – 3. 2.
19:00 VS
4. – 6. 2.
17:30 VS
ŽENY V BĚHU
Komedie, ČR, 93‘, premiéra
Komedie o ţenách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra proţila s Jindřichem báječný ţivot a
je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka
tří dcer v tom nevidí problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více neţ 42 kilometrů
jako rodinná štafeta. Ţádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce
a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Dcery se ovšem do běhání neţenou. Mají úplně jiné
starosti. Nejstarší Marcela čelí průšvihům svých synů, zatímco jejich otec ji uţ dvacet let neumí, nebo

nechce, poţádat o ruku. Bára touţí po dítěti, jenţe pro něj zatím neuhnala toho pravého tatínka. Jak
Bára sama s nadsázkou říká, asi jí nezbude nic jiného neţ vykrást spermabanku. Kačka chlapa má,
ale ten má jeden zásadní háček – manţelku. Je zřejmé, ţe dcery mají jiné priority neţ běţecký
trénink. Věra proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překáţek a
komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu.
Připravujeme na únor:
Lego příběh 2, Metallica: Francie na jednu noc, Alita: Bojový anděl, Léto s gentlemanem, Jak vycvičit
draka 3, Úhoři mají nabito, Collete: Příběh vášně a další.

