PROGRAM KINA CENTRUM LISTOPAD 2018
1. - 2. 11.
17:00 VS
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 2D
130 Kč (dětský 100 Kč)
3. - 4. 11.
15:15 VS
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 3D
150 Kč (dětský 130 Kč)
Rodinný, USA, 100‘, dabing, premiéra
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.
1. - 2. 11.
18:00 MS
120 Kč
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?
1. - 2. 11.
19:30 VS
130 Kč
3. – 4. 11.
20:00 VS
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební, životopisný, VB, 134', titulky, 12+, premiéra
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.
3. - 4. 11.
17:15 VS
VENOM 2D
120 Kč (dětský 100 Kč)
6. - 7. 11.
17:00 VS
VENOM 3D
140 Kč (dětský 120 Kč)
Akční sci-fi, USA, 105‘, dabing, 12+
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů
filmového světa značky Marvel. V hlavní roli smrtonosného Venoma se představí na Oscara®
nominovaný Tom Hardy.
5. 11. 17:30 MS
90 Kč
MALÁ ČARODĚJNICE
Rodinná pohádka, Německo, Švýcarsko, 103‘, dabing
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se kaţdoročně koná na
vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice
ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba
Bimbula jí uloţí, ţe se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení, a
protoţe se má stát dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen samé dobré skutky. Její kouzla sleduje
s nevolí stará jeţibaba Pingula, a kdyţ malá čarodějnice kouzlem pomůţe dvěma dětem v pátek, kdy
je přísně zakázáno kouzlit, pošle na ni za trest mráz a vánici. I toho však malá čarodějnice vyuţije k

dobru a uspořádá pro děti veselý karneval. A pak jiţ nastane čas dalšího sabatu, kde malá
čarodějnice musí sloţit mistrovskou zkoušku…
5. 11. 18:00 VS
100 Kč
ŽIVOT PO ŽIVOTĚ
Dokumentární, ČR, SR, USA, Rusko, 73' + přednáška s režisérem
Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří hranici smrti překročili, a bylo jim umoţněno vrátit se zpět.
Obsahuje nejen průběh proţitku, ale celkovou změnu, která těmto lidem klinická smrt do ţivota
přinesla. Změnu vnímání svého okolí a světa. Pochopení, ţe nic se neděje náhodou. Ţe člověk je
neustále v moţnosti a jediné, co nás brzdí, jsme my sami.
5. - 6. 11.
19:45 MS
120 Kč
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
Krimi, mysteriózní, USA, 117', titulky, 15+, premiéra
Stephanie (Anna Kendrick), matka a blogerka, se snaţí odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší
přítelkyně Emily (Blake Lively) z jejich městečka. Do napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství,
odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraţdy a odplaty se zaplete i Emilyin
manţel Sean. Nebezpečný koktejl ve stylu filmů Dívka ve vlaku a Zmizelá Vám namíchá reţisér Paul
Feig.
6. - 7. 11.
19:30 VS
110 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 pódiích a o to
více se potýká se svými vnitřními démony.
7. 11.
19:00 MS
110 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
CLIMAX
Drama, horor, taneční, Francie, 95‘, titulky, 18+, premiéra
Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996. Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink
na turné v USA, zbývá uţ jen závěrečná party. Na vinylech Daft Punk nebo Aphex Twin. A k tomu
jedna velká nádoba sangrii, která na chvilku zmizela z očí... Drogový muzikál či taneční horor Climax
získal v Cannes pověst nejlepšího snímku reţiséra Gaspara Noeho, zvítězil v sekci Quinzaine des
réalisateurs a stal se jedním z největších překvapení celého festivalu. Zrození a smrt jsou mimořádné
záţitky. Ţivot je pomíjivé potěšení.
8. - 9. 11.
17:15 VS
GRINCH 2D
130 Kč (dětský 110 Kč)
10. - 11. 11.
15:30 VS
GRINCH 3D
140 Kč (dětský 120 Kč)
12. - 14. 11.
17:00 VS
GRINCH 2D
130 Kč (dětský 110 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 86', dabing, premiéra
Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi nimi všemi vyniká Grinch,
věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuţ naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se nechává
obskakovat svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších případech, například
kdyţ jeho lednice a spíţ začnou zívat prázdnotou. Háček je v tom, ţe ve vesničce Kdosice, kam za
nákupy vyráţí, ţijí samí nechutně pozitivní obyvatelé, které jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc
se blíţí Štědrý den. Domy jsou obsypané světly, koledy zní na kaţdém kroku, děti si připravují
seznamy dárků, ve vzduchu voní cukroví a to všechno působí na Grinche jako červený hadr na býka.
A kdyţ se pak ještě dozví, ţe letošní vánoční svátky by měly být ve vesničce třikrát opulentnější neţ v
jiných letech, rozhodne se to celé zarazit a vánoční atmosféru lidem z Kdosic ukrást doslova pod
nosem. A protoţe je Grinch hlava mazaná, vymyslí naprosto dokonalý plán, po kterém zůstanou
Kdosickým jen oči pro pláč. Stačí nalézt sáně, vhodné stádo sobů, nasadit si falešný plnovous a
předběhnout toho dědka, který nosí dárky komínem. Jenţe i ten, kdo počítá doslova se vším, se můţe
jednou přepočítat. V Kdosicích ţije holčička Cindy, která se rozhodla nalíčit na Santu past, jen aby ho

mohla poprosit o nějaký výjimečný dárek pro upracovanou maminku. První setkání Grinche a Cindy
bude trochu bolet, ale oběma velmi nečekaně změní ţivot.
8. - 11. 11.
17:45 MS
120 Kč
12. - 13. 11.
19:15 VS
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Komedie, rodinný, ČR, 90, premiéra
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.
8. – 11. 11.
20:00 VS
120 Kč
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Krimi, drama, USA, 111‘, titulky, 15+, premiéra
Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné kniţní série Milénium Stiega
Larssona, se vrátí na plátno jako Dívka v pavoučí síti v první adaptaci nedávno vydaného úspěšného
bestselleru Davida Lagercrantze. Drţitelka Zlatého Glóbu Claire Foy, hvězda seriálu The Crown, hraje
svéráznou ochránkyni práv v reţii Fede Alvareze, známého průlomovým thrillerem Smrt ve tmě z roku
2016. Adaptace scénáře se ujali Steven Knight, Fede Alvarez & Jay Basu.
12. 11.
18:00 MS
BIO SENIOR 60 Kč
ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLADEM SNŮ
Komedie, drama, ČR, 79', 12+, premiéra
Tři staří kamarádi – Muzikant, Zloděj a Cirkusák, bývalí spoluvězni z bolševického kriminálu, spolu po
ovdovění ţijí v domě na česko-německém pomezí. Přivedla je sem potřeba vypořádat se s někým,
kdo jim v minulosti ublíţil. Jenţe oním člověkem, bývalým estébákem, je současný hospodský, a tak
pánové nemají kam chodit na točené pivo. Dokud Zloděj nezjistí, ţe kousek za hranicí na Polské
straně je hospoda, kam se dá dojet autobusem. Jenţe Cirkusák má nejprve obavy z polského piva, a
pak mu nevoní, ţe hostinský má za ţenu německou turkyni. Moţnost točeného piva je náhle
ohroţena. Navíc se v jejich domě objeví sudetská Němka. Právě tady totiţ jako mladá bydlela a chce
zde přespat, aby se jí zdál sen o muţi, kterému jako členka hitlerjugend ublíţila. Ráda by se dočkala
odpuštění. V domě ţije i Holka, bývalá prostitutka, toho času těhotná s některým z nich. Pánové si ji
nastěhovali do domu „aby nemuseli stárnout spořádaně“. Holka jim ovšem nechce říct, s kým z nich to
má. A pak se dovědí o „kouzelném čaji“, který před válkou „objevil“ zakladatel místní zahrádkářské
kolonie. Po jeho vypití se člověku zdá, to nač myslel těsně před usnutím a o čem chtěl, aby se mu
zdálo.
13. - 14. 11.
18:00 MS
100 Kč
TOMAN
Drama, historický, ČR, SR, 145‘, 12+
Filmové drama reţiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která
dodnes ovlivňuje naše ţivoty. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa
naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu,
bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které
komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina,
vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru
zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 –
48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Reţisér Ondřej Trojan přináší na plátno nejen
napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o
nezvratná archivní a očitá svědectví.

14. 11.
19:30 VS
250 Kč
COLDPLAY - A HEAD FULL OF DREAMS
Hudební, dokumentární, USA, 120‘, titulky, premiéra
Předprodej v pokladně kina od 19. 10. 2018
Hvězdná britská čtveřice v unikátním snímku A Head Full Of Dreams vypráví svůj výjimečný příběh.
Reţisér Mat Whitecross, který je s Coldplay od úplných začátků, zmapoval cestu kapely z londýnských
barů aţ na největší pódia celého světa.
Napůl dokument s exkluzivními archivními záběry střídají sestřihy z posledního veleúspěšného turné A
Head Full Of Dreams (které se Česku vyhlo).
15. -16. 11.
17:00 MS
100 Kč
VILÍK: RYCHLE A VESELE
Animovaný, rodinný, Malajsie, 90‘, dabing
Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném městě Gasket City. Navíc
je "aţ po duši" zamilovaný do modelky Belly. Jenţe v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák
Kaiser, který Bellu unese. Vilík brzy zjistí, ţe zůstat věrný sám sobě je těţší úkol neţ získat osobní
slávu a také srdce své lásky.
15. - 16. 11. 18:00 VS FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY - DAB. 3D 160 Kč
17. - 18. 11. 16:00 VS FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY - DAB. 3D 160 Kč
17. 11. 19:00 VS FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY - DAB. 2D 140 Kč
18. 11. 19:00 VS FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY - TIT. 2D 140 Kč
19. - 21. 11. 17:00 VS FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY - DAB. 2D 140 Kč
Rodinný, fantazy, VB, 134', dabing + titulky, 12+, premiéra
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera
(Eddie Redmayne) mocného černokněţníka Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp). Grindelwald ale
splnil svou hrozbu, ţe uteče z vazby, a začal shromaţďovat své stoupence, z nichţ většina vůbec nic
netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými
bytostmi. Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál (Jude Law) získá svého bývalého
studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, ţe pomůţe, aniţ by si uvědomoval, jakému
nebezpečí se tím vystavuje. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je
podrobena zkoušce láska a loajalita, dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou.
15. - 16. 11.
19:00 MS
110 Kč
THE PERFEKT KISS
Komedie, Kanada, 85', dabing, 12+, premiéra
Kaţdý člověk hledá štěstí, ale kdyţ uţ vám táhne na třicet a pořád ţijete u rodičů, kteří s vámi jednají
jako s dítětem, ztratili jste práci a láska je v nedohlednu, pak hledáte ještě intenzivněji. Tanya Cova
(Lucie Vondráčková) bydlí se svými rodiči v severoamerickém městě u velkých jezer, v trochu všední
kaţdodennosti americké společnosti. Nudí se i její rodiče, zapomenutí agenti pro nejmenovanou
východní říši, kteří nemají nic jiného na práci, neţ aby slídili za svou vlastní dcerou. Kdyţ rodiče
povolají starou známou Šárku a jejího syna Igora, aby Tanyu zasnoubili, je to poslední kapka v poháru
Taniny touhy po svobodě. Tanya nachází útočiště u své nejlepší kamarádky Britney Greenberg.
Znuděná Britney, která má dvě děti s bývalým Tanyiným přítelem Tomem, obtloustlým a přesto
dokonalým manţelem a tatínkem, vydělávajícím krásné peníze jako “ajťák”, vidí Tanyin příchod jako
moţnost nového vzrušení v příliš poklidném rodinném ţivotě.
Na předměstí se pak odehrává drama, způsobené polibkem v parku. Tanya se ocitne v nelegálně
pronajímaném bytě s velice nepravděpodobnými spolubydlícími, mezi kterými je i Igor. Rodiče
dostanou z centrály avízo, ţe jejich zapomenutá špionská buňka je rozpuštěna a převelena do Paříţe.
Mají starost, jak dát Tanye vědět, ţe se jejich působiště se mění. Do mise je vyslána Šárka, která
zprávu úspěšně předá. Miliardář, Brian Demarrias, se rozchází se svojí partnerkou. Vizitka makléřky
,Tanyi Cové, stále voní v jeho kapse. Setkají se jeho nemotorné námluvy s vysněnou odpovědí
ztřeštěné naivní a nespoutané půvabné Tanyi? A který polibek je opravdu pravý? The Perfect Kiss je
svěţí komedie plná nečekaných zvratů a zápletek.
17. - 18. 11.
18:00 MS
120 Kč
ZLATÝ PODRAZ
Drama, romantický, ČR, 106‘, 12+

Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a ţivotě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii
snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle
(Patricia Volny), s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ţenevě.
Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh,
který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal
(Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu uţ na mnoho let rozdělila ţelezná opona.
19. 11.
19:00 MS
120 Kč
BALÓN
Drama, historický, Německo, 97', titulky, 12+, premiéra
Rok 1979. Rozdělené Německo v čase vrcholící studené války. Dvě východoněmecké rodiny touţí po
normálním ţivotě ve svobodné zemi a v utajení připravují velký plán útěku na západ. Jejich hlavními
zbraněmi jsou odvaha a vynalézavost, díky nimţ postaví horkovzdušný balón, s kterým se všech osm
členů obou rodin pokusí přeletět do Západního Německa. Balón však těsně před hranicí havaruje a
východoněmecká tajná policie Stasi nalezne stopy po tomto jejich nezdařeném pokusu o útěk.
Okamţitě se rozeběhne vyšetřování a pátrání. Obě rodiny pod velkým časovým tlakem shání materiál
a vyrábí nový balón, ale kaţdým dnem se okruh policejního pátrání kolem nich zuţuje, hrozí jim
odhalení a zatčení. Začíná další nebezpečný závod s časem a s policií v patách. Dostanou ještě šanci
na druhý pokus?
19. - 21. 11.
19:45 VS
120 Kč
PRVNÍ ČLOVĚK
Drama, historický, USA, 138‘, titulky, 12+
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu sledovali přistání
posádky Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu „Je to malý
krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který se stal moţná nejodváţnější výpravou od
plavby Kryštofa Kolumba, byl tímto úspěšně završen. Stejně fascinující ale byla éra, která tomuto letu
předcházela, a ţivotní příběh člověka, jenţ dostal to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok.
Příběh Prvního člověka začíná v roce 1962, kdy začal pracovat jako pilot pro NASA a kdy se musel
vyrovnat s osobní tragédií, smrtí dvouleté dcery na nevyléčitelnou nemoc. Pro práci, která
představovala permanentní koketování se smrtí si těţko mohli v NASA vybrat vhodnějšího aspiranta.
Armstrong (Ryan Gosling) není vesmírný kovboj, který by riziko podstupoval dobrovolně a s frajerským
nadhledem, na druhou stranu ani nepanikaří v situacích, kdy mu jde o ţivot. Jeho základním
charakterovým rysem je klid. Klid ve chvíli, kdy se ve zkušebním modulu řítí k zemi volným pádem,
klid, kdyţ odpovídá synovi na otázku, zda se z mise vrátí, klid ve chvíli, kdy dělá onen historický první
krok. Protiváhou tomuto klidu je pak absolutní neklid jeho ţeny (Claire Foy) a její vnitřní drama, s jakou
proţívá jeho kaţdý úspěch, a moţnost, ţe se uţ nikdy nevrátí.20. 11.
20. 11. 19:00 MS
100 Kč
SVĚDKOVÉ PUTINOVI
Dokumentární, Lotyšsko, Švýcarsko, ČR, titulky, premiéra
Vraťme se do posledního dne roku 1999, kdy do ruského prezidentského křesla usedá bývalý šéf
bezpečnostní sluţby a premiér Vladimir Putin. Mezi dalšími protagonisty nového snímku Vitalije
Manského jsou i Michail Gorbačov a především Boris Jelcin, který si sedmačtyřicetiletého
ambiciózního politika vybral jako svého nástupce. Renomovaný dokumentarista ukrajinského původu
vychází ze svědectví o událostech z průběhu let následujících tomuto osudnému dni, moţná
nejdůleţitějšímu okamţiku ruských dějin 21. století. Obohacuje je o svůj fascinující osobní pohled i
dávnou unikátní zkušenost muţe, kterého od nejvyšší politiky dělila pouze kamera.
21. 11. 19:00 MS
110 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
ONI A SILVIO
Drama, životopisný, Itálie, Francie, 150', titulky, 15+, premiéra
Jaká je největší lidská touha? Láska? Peníze? Sex? Neomezená moc? A je moţné toho všeho
dosáhnout a cestou neztratit vlastní tvář? Nejúspěšnější italský reţisér současnosti Paolo Sorrentino
(Velká nádhera, Mládí) se vrací do českých kin s velkolepým provokativním komediálním dramatem.
Sorrentinův dvorní herec Toni Servillo tentokrát v hlavní roli ztvárňuje Silvia Berlusconiho – notoricky
známého miliardáře, skandalistu, mediálního magnáta a dlouholetého předsedu italské vlády, jenţ se
proslavil zejména svým excentrickým způsobem ţivota a zhýralými večírky, které svět zná pod
označením „bunga bunga". Film dává nahlédnout do soukromí této kontroverzní ústřední postavy a
nabízí pohled na mrazivé a mnohdy groteskní situace, ať uţ se týkají podplácení soudců, nákupu

nejlepších fotbalistů nebo svádění mladičkých modelek. Zabývá se také tím, jací lidé Berlusconiho a
jemu podobné obklopují a jak funguje cynický mechanismus moci, zaloţený na absolutní ztrátě
hodnot, poniţování, egoismu a prospěchářství.
22. - 23. 11.
17:00 MS
90 Kč
BELLA A SEBASTIAN 3
Rodinný, Francie, 91‘, dabing
Uběhly uţ dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou a Sebastianem. Sebastian dospívá
a z Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o
novém ţivotě na jiném místě, jinde neţ v horách… Sebastian však své hory opustit nechce. Kdyţ se
najednou objeví Joseph, bývalý vlastník Belly, je pevně přesvědčen, ţe ji získá zpět. Sebastian si
uvědomuje nebezpečí, které Belle i štěňatům hrozí a rozhodne se udělat všechno pro to, aby je
ochránil.
22. - 23. 11.
17:30 VS
120 Kč
24. - 25. 11.
17:00 VS
MLADÍ ZABIJÁCI
Akční, thriller, USA, 110', titulky, 15+, premiéra
Lily je úplně obyčejná středoškolačka, která spíš neţ v realitě ţije na mobilu, kde „postuje, lajkuje,
šéruje a selfíčkuje“, ostatně jako většina jejích vrstevníků. Kdyţ však do digitálních ţivotů většiny
obyvatel města pronikne neznámý hacker, který začne zveřejňovat zejména to, co mělo zůstat skryto,
začnou se dít věci. Absolutní panika v městečku se záhy promění v peklo a Lily si dříve či později
musí poloţit otázku, zda se vůbec doţije příštího rána. Vše totiţ naznačuje, ţe tím neznámým
infiltrátorem do lidských soukromí je právě ona.
22. - 23. 11.
20:00 VS
120 Kč
24. - 25. 11.
19:30 VS
ÚTOK Z HLUBIN
Akční, thriller, USA, 121', titulky, 15+, premiéra
Ledové vody severního oceánu jsou místem, kde studená válka mezi západem a Ruskem nikdy
neskončila. Mimo dosah lidských očí tu probíhají nebezpečné hry, provokace a dokazování síly.
Nejmodernější nukleární ponorky na obou stranách mají nepřítele odstrašit od útoku, jeţ by měl za
následek stejně strašlivou odvetu. Hry ale skončily! Ruská ponorka pod hladinou pošle bez varování
svého soka na dno. Nad hladinou pak zmizí ruský prezident a velení nad armádou i nukleárním
arzenálem se ujímá nebezpečný generál s touhou svoji mocnou armádu konečně pouţít. Válka uţ
není jen hrozba, válka pomalu začíná. Zatímco na souši uprostřed nepřátelského území má americké
komando za úkol zajistit a zachránit ruského prezidenta, pod hladinou je povolána do akce speciální
útočná ponorka s Gerardem Butlerem v roli jejího kapitána. Musí vyuţít své letité zkušenosti
podmořských her na kočku a myš a dostat se aţ do týla nepřátelských vod. V případě nutnosti útočit.
Při své misi v hlubinách najde nečekané protivníky i spojence.
24. - 25. 11.
16:30 MS
120 Kč
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Animovaný, rodinný, ČR, 60', premiéra
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.
26. 11.
17:30 MS
120 Kč
NA STOJÁKA
Komedie na stojáka, ČR, 90', premiéra
Nejzábavnější podzimní nabídka kin proběhne Na stojáka. Parta komiků Na stojáka připravila jeden
jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně nejvíc unikátní večer nabitý humorem, natočila ho a teď
ho uvádí na velkých plátnech do kin jako „Na stojáka v kině“. Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry
připravené speciálně pro tuto příleţitost, témata, která čekala na správný moment, pohotovost komiků
s rychlostí blesku a doslova na milimetr přesné a dokonale časované pointy.

Nejdříve vtipkovali v hospodě mezi kamarády, pak dobyli večírky a oslavy, zkusili pobavit sousedy v
garáţi, natočit něco na internet, pokusili se rozesmát lidi v baru, pak lidi v divadelních sálech a ve
větších barech. Měli úspěch, začali prodávat lístky, byli v televizi, na YouTube miliony zhlédnutí. Stali
se slavnými, ale něco tomu pořád chybělo . . . kino. Všechno jakoby směřovalo právě sem. Ke chvíli,
kdy bude Na stojáka v kinech.
26. - 28. 11.
19:30 MS
110 Kč
CHVILKY
Drama, ČR, SR, 96', 12+, premiéra
Aneţka (Jenovéfa Boková) je mladá ţena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a
klidný, a to i za tu cenu, ţe ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným nedorozuměním, sporům.
Neuvědomuje si ale, ţe onen pomyslný klid je jen klidem před bouří, která musí dříve či později přijít.
Film Chvilky vypráví příběh o základních situacích, vztazích a emocích, které potkávají kaţdého
člověka, jsou mu důvěrně blízké a známé. Vyprávějí o lásce, bolesti, oddanosti, ale také o naději, ţe
člověk dokáţe svá zranění přeměnit v sílu.
26. - 27. 11.
19:00 VS
120 Kč
CREED 2
Drama, sportovní, USA, titulky, 12+, premiéra
Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje se ţivotem i sám se sebou. Snaţí se ze všech sil, aby se
věnoval svým nejbliţším a zároveň nezanedbával přípravu na důleţitý souboj v ringu. Čeká ho silný
soupeř, jehoţ jméno se navíc spojuje s dávným neštěstím v jeho rodině, a blíţící se zápas bude proto
nejen náročný, ale i velmi osobní. Spolu s Rockym (Sylvester Stallone) po svém boku se Adonis
pokusí naplnit dávný odkaz a získat odpověď na otázku, za co se vyplatí bojovat. CREED II je filmem
o návratu, který oţiví vzpomínky a znovu připomene, co dělá šampióna šampiónem. Poselství zní
jasně - nezáleţí na tom, jak daleko ve svém ţivotě dojdeš, tvá minulost a tvá rodina bude vţdy s
tebou.
27. - 28. 11.
17:00 MS
110 Kč
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka, ČR, 99‘
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil
pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, kdyţ se děti chystají přespat v
jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehoţ jedna hlava mluví
česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce
princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o
tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip
hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně
proč draka bolí hlava?
28. 11. 19:00 VS
250 Kč
ONĚGIN
Záznam baletu, 96„
Pro oslavu 50. výročí zaloţení připravil baletní soubor ve Stuttgartu unikátní baletní představení
Oněgin na motivy proslulého veršovaného románu Alexandra Puškina. John Cranko z Jiţní Afriky
vytvořil pro osudový příběh Oněgina a Tatiany úchvatnou choreografii, která mu bez nejmenšího sporu
zajistila místo v baletní síni slávy 20. století. Kvůli nejnovějšímu nastudování této klasiky sezval
stuttgartský balet vynikající tanečníky z různých koutů světa. Friedemann Vogel z Německa vdechl
ţivot samotnému Oněginovi, Alicia Amatriain přijela ztvárnit Tatianu ze Španělska stejně jako Elisa
Badenes v roli Olgy. Lenskiho předvádí David Moore z Ameriky, jako zdravotní sestra tančí báječná
Marcia Haydée z Brazílie.
29. - 30. 11.
17:00 VS
140 Kč (dětský 120 Kč)
1. - 2. 12.
16:00 VS
3. - 5. 12.
17:00 VS
ČERTÍ BRKO
Pohádka, ČR, SR, 99', premiéra
V sobotu 1. 12. Mikuláš v kině - od 15 h dílna pro děti + mikulášský balíček v ceně.
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.
29. 11.
18:00 MS
BIO SENIOR 60 Kč
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Komedie, ČR, 99‘, 12+,
Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je kaţdá druhá. Seznamte se a uvidíte, jak se
její členové nebezpečně podobají vám či vašemu okolí. Syn Marko spěje k tomu být úspěšným
zločincem. Naneštěstí je jeho první obětí přepadení vlastní matka, coţ mu značně přitíţí ve vysněné
kariéře kriminálníka. Dcera Karin je sebevědomá a své půvaby vyuţívá jen, co to jde. Veškerý čas
věnuje „chození" s více chlapci naráz a posouváním hranic, co všechno muţi vydrţí. Matka Anna zase
ujíţdí na slevových portálech, výhodných nákupních akcích a soutěţích. A otec? Ten je tím
nejobyčejnějším z obyčejných - dopravním revizorem, a i přesto mu ţivot shodou náhod umoţní zaţít
pár minut slávy.
29. 11. - 30. 11.
19:30 VS
120 Kč
1. - 2. 12.
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 s 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.
30. 11. - 2. 12.
18:30 MS
120 Kč
VDOVY
Drama, krimi, USA, VB, 128', titulky, 12+, premiéra
Oscarový reţisér Steve McQueen (12 let v řetězech) a spoluautorka Zmizelé, Gillian Flynn, představují
intenzivní, soudobý thriller odehrávající se na pozadí kriminality, vášně a korupce. Vdovy jsou
příběhem čtyř ţen, které nemají nic společného, jen s výjimkou dluhů, které jim zbyly z trestné činnosti
jejich mrtvých manţelů.
Na prosinec připravujeme:
Mikuláš v kině, Spider-man: Paralelní světy, Vánoce a spol., Aquaman, Alita: Bojový anděl, Asterix a
tajemství kouzelného lektravu, Bumblebee a další.

