PROGRAM KINA CENTRUM ÚNOR 2019

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.
1. 2.
18:00 MS
120 Kč
2. – 3. 2.
18:30 MS
TICHO PŘED BOUŘÍ
Drama, thriller, USA, 106‘, 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.
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.
4. - 5. 2.
17:00 MS
110 Kč (dětský 90 Kč)
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
Animovaný, rodinný, Rusko, 80‘, dabing
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat
cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v
zemi zrcadel. Jediným, kdo ho můţe zastavit, osvobodit zajatce a udrţet pohádková kouzla v našem
světě, je Gerda. Její největší silou totiţ není magie, ale víra v sílu přátelství. Ve svém novém
dobrodruţství se Gerda bude opět moci spolehnout na pomoc trollích kamarádů a jejich krále Arroga a
také na doprovod statečného mladíka Rollana. Podpoří ji i parta pirátů, v níţ nemůţe chybět její
kamarádka Alfida. A nečekanou pomoc Gerda najde i na straně svého protivníka. Haraldův syn, princ
Anders, totiţ skrývá nečekané tajemství, kterým tatínka určitě nepotěší.
4. - 6. 2.
19:45 VS
110 Kč
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.
6. 2.
18:00 MS
60 Kč SENIOR KLUB
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.
7. - 8. 2.
17:00 VS
LEGO PŘÍBĚH 2 3D 150 Kč (dětský 130 Kč)
9. - 10. 2.
15:00 VS
LEGO PŘÍBĚH 2 3D
11. - 13. 2.
17:00 VS
LEGO PŘÍBĚH 2 2D 130 Kč (dětský 110 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 107‘, dabing, premiéra
V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh, se opět setkáme s hrdiny z
Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodruţství pouštějí do boje za záchranu svého
milovaného města. Uplynulo jiţ pět let od chvíle, kdy všechno bylo boţí a obyvatelé města musí čelit
nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, neţ obyvatelé
města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta,
Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve
které je všechno jako v muzikálu. Na jejich taţení projde zkouškou nejen jejich odvaha a kreativita ale
i mistrovské stavitelské dovednosti. Zároveň se ukáţe, jak výjimeční hrdinové to ve skutečnosti jsou.
7. 2.
18:30 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB
90 Kč
SVÁTKY KLIDU A MÍRU
Komedie, drama, Dánsko, 101‘, titulky, 15+, premiéra
Hořká komedie dánské herecké hvězdy Papriky Steen o tom, ţe rodina je největší poţehnání… i
prokletí. Svoje o tom ví Katrine, která se vţdycky děsí vánočních svátků. Znamená to pro ni nejen vařit
pro třináct členů rodiny, ale zároveň vyčerpávající diplomacii mezi jednotlivými aktéry. Letošní Vánoce
jsou ale obzvlášť stresující, protoţe za sváteční stůl má zasednout i Katrinina sestra Patricia, která
právě vyšla z protialkoholní léčebny.
7. 2.
19:30 VS
180 Kč
METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC
Hudební, dokumentární, Francie, USA, 132‘, premiéra
V mystickém prostředí starořímské arény duní prověřené metalové skladby. Legendární Metallica by
koncertovala kdekoliv. Stačí dostatečně prostorný plac, kde mohou postrčit vlak své těţkotonáţní
hudby a kde si „to" mohou se svými fanoušky rozdat. Mimochodem bývá nezapomenutelným
záţitkem, kdyţ frontman James Hetfield hrne energii do diváků, kteří stojí ani ne metr od něho. Přesto,
koncertní kulisa, kterou Metallica zvolila jednoho červencového večera roku 2009, dodala vystoupení
magickou atmosféru. Starořímský amfiteátr v Nimes je jedním z nejzachovalejších kolbišť gladiátorů. I
za bílého dne a bez lidí sálá z tohoto architektonického monumentu genius loci. Coţ teprve večer, kdy
tmu prořezává palba světel a ohňů, kdy hlučící dav chlapů a holek vyvolává jména „novodobých
gladiátorů". Hetfield, Hammett, Trujillo a Ulrich vstupují do arény za tónů filmové hudby Ennia
Morriconeho. Ţe z tak výjimečného prostředí pořídí Metallica záznam je logický počin. I z výběru
odehraných písní lze soudit, ţe stavějí koncertní milník. Tehdejší aktuální albovou novinku Death
Magnetic (2008) zastupují jen čtyři skladby. Dál uţ hrají samé prověřené písně. Sad But True, Enter
Sandman, Fade to Black, Masters of Puppets a samozřejmě baladickou Nothing Else Matters – pro ty,
kteří o Metallicu jen zavadili. Zajímavostí je zařazení méně známé Stone Cold Crazy od skupiny

Queen. Turisté, kteří do nimské Arény přicházejí, vnímají architekturu a historii starou dva tisíce let.
Vstoupí-li sem fanoušek heavy metalu napadne ho: „Škoda, ţe jsem tady nemohl proţít koncert
Metallicy." Dopřejte si alespoň záznam. Opravdu stojí za zhlédnutí!
8. 2.
18:00 MS
110 Kč
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Drama, komedie, ČR, 92‘, 12+
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.
8. 2.
19:30 VS
120 Kč
9. - 10. 2.
17:45 VS
POTOMEK
Horor, USA, Hon Kong, 92‘, titulky, 15+, premiéra
Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě zdánlivě
nesouvisející události se o několik let propojí děsivým způsobem. Milesova máma Sarah se
znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní chování. Postupně se smiřuje s myšlenkou,
ţe malého chlapce ovládá nějaká špatná, nadpřirozená síla. Musí potlačit svůj mateřský instinkt
milovat a chránit vlastní dítě a podrobit ho testům, aby pochopila, proč dělá ty hrozné věci. Chce se za
kaţdou cenu dozvědět pravdu - kdo nebo co získalo moc nad jejím synem. Odpovědi na všechny
otázky se skrývají hluboko v minulosti a Sarah brzy pochopí, ţe skutečnost je daleko horší neţ její
představy...
9. - 10. 2.
20:00 VS
120 Kč
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Historický, drama, USA, 124‘, titulky, 15+, premiéra
Bylo jí pouhých šest dní, kdyţ se po smrti otce stala Marie (Saoirse Ronan) skotskou královnou. V
šestnácti přidala díky sňatku titul královny francouzské, ale kdyţ o dva roky později ovdověla, srdce ji
odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými
klany, navíc čelila otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alţběty (Margot
Robbie), jejíţ vládu odmítala uznat. Averze to byla oboustranná, Alţbětě Marie vadila nejen jako
vzpurná rivalka, ale i jako matka budoucího krále Jakuba. Anglická panovnice totiţ v tomto směru
měla z mnoha příčin jen mizerné vyhlídky. Na druhou stranu obě panovnice spojovala jejich
izolovanost v prostředí tvořeném výhradně muţi, díky němuţ získaly vzájemné pochopení, dokonce i
respekt. Britské ostrovy však byly pro dvě tak silné ţeny příliš malé a obě to věděly. Otázkou bylo jen,
která z nich se rozhodne udělat první krok k eliminaci té druhé, a jak moc je to bude bolet.
11. - 12. 2.
18:30 MS
120 Kč
NA STŘEŠE
Komedie, drama, ČR, 100‘, 12+, premiéra
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému
Vietnamci, jehoţ našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec
sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůţe jim v tom jejich drzý plán? Souţití
nevraţivého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka, který hledá
východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických
situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. Kaţdý z nás totiţ potřebuje, aby jej někdo potřeboval. A
Song potřebuje kromě teplého oblečení a střechy na hlavou někoho, kdo mu bude důvěřovat. Lze
však důvěřovat neznámému klukovi? Profesor Rypar se o to pokusí i za cenu, ţe musí sem tam slevit
ze svých zásad a jeho střecha se musí trochu rozšířit. Ale dokáţe Song tuto důvěru skutečně oplatit?
11. - 13. 2.
19:45 VS
120 Kč
ÚNIKOVÁ HRA
Psychologický thriller, USA, 100‘, titulky, 15+, premiéra
Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry.
Velmi brzy ale zjistí, ţe ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přeţití.

13. 2.
19:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB
90 Kč
IVAN
Drama, thriller, Slovinsko, 97‘, titulky, 15+, premiéra
Poté, co mladá Mara porodí syna Ivana, začne její nejhorší noční můra. Ivanův otec – vlivný
podnikatel je obviněn z ekonomických zločinů a je na útěku před policií i před svými partnery. Tajně se
spojí s Marou a přesvědčí ji, aby spolu všichni tři utekli do Itálie. Jeho partneři jej ale nehodlají nechat
naţivu, protoţe by mohl dokázat svou nevinu. Kdyţ je na čerpací stanici dostihnou, mají uprchlíci
jedinou moţnost, jak se zachránit – musí nechat Ivana v autě a utéct. Mara je postavena před kruté
rozhodnutí – má kvůli muţi, kterého miluje, opustit své dítě?
14. - 15. 2.
17:00 VS
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D - DABING
150 Kč
16. - 17. 2.
17:15 VS
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D - DABING
18. 2.
17:00 VS
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 2D - TITULKY
130 Kč
19. - 20. 2.
17:00 VS
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 2D - DABING
130 Kč
Dobrodružný, sci-fi, USA,
122‘, dabing + titulky, 12+, premiéra
Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k ţivotu, přesto v něm ţijí lidé, kteří nezištně
pomáhají jiným. Tak třeba kyberdoktor Ido (Christoph Waltz) prolézá skládky, aby našel funkční
součástky, které můţe implantovat lidem, co o část těla přišli. Takhle objeví Alitu (Rosa Salazar),
poničeného kyborga se srdcem a duší dospívající dívky, a vrátí jí ţivot. Po probuzení Alita vůbec nic
neví. Nepamatuje si svou minulost, nepoznává svět kolem sebe, ale okamţitě nasává nepřeberné
mnoţství nových informací. Se ţivotem vrstevníků Alitu seznamuje Hugo (Keean Johnson), mladý
rebel s motorkou, který ji od prvního setkání mimořádně imponuje. Díky své zvědavosti pozná Alita i
odvrácenou stránku města Iron City, v němţ s doktorem Idem ţije. Fyzickou konfrontací se zdejším
podsvětím v sobě objeví mimořádné, smrtící schopnosti. V tu chvíli se dostane do hledáčku skupiny
nájemných zabijáků, kteří terorizují město, ale teď dostali jediný úkol – najít a zničit Alitu. Z obyčejné
kyberholky se stane bojový anděl. A konečně si vzpomene, jaké je její poslání.
14. - 15. 2.
17:30 MS
100 Kč
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Animovaný, rodinný, Francie, 85‘, dabing
Sveřepí Galové se vracejí! Napětí stoupá, v kotlíku to vře!
Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu
pečlivě střeţí druid Panoramix. Vţdy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Kdyţ ale
jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, ţe uţ není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla
katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a
Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství
lektvaru mohl předat. To ovšem vyvolá zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů.
Scénář nového dobrodruţství statečných Galů napsal Alexandre Astier, který snímek opět reţíroval s
Louisem Clichym. Tato dvojice v roce 2014 slavila celosvětový úspěch s předchozím příběhem –
Asterix: Sídliště bohů.
14. - 15. 2.
19:45 VS
130 Kč
16. - 17. 2.
20:00 VS
18. - 20. 2.
19:45 VS
LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie, romantický, ČR, 98‘, premiéra
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manţelem (Igor Bareš) kaţdé léto v chatové oblasti pár desítek
kilometrů za Prahou. Jsou svoji uţ celou věčnost, takţe jejich manţelství sklouzlo, jak to tak bývá, do
rutiny a stereotypu. Muţ svůj čas uţ dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a
výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho ţena je pro něj prakticky neviditelná. Anna si kaţdé léto
zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do
malebných středních Čech přijíţdějí na cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve
vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní gentleman, který je, jak všichni
předpokládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký
pán s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. Anna zaţívá pocity jiţ dlouho
nepoznané. Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností, Anna s ním čím dál častěji uniká své ţivotní
realitě vstříc romantickým výletům a dobrodruţstvím…
16. - 17. 2.
PSÍ DOMOV

15:00 VS

120 Kč (dětský 100 Kč)

Rodinný, dobrodružný, USA, 110‘, dabing
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…
18. - 19. 2.
17:30 MS
90 Kč
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.
20. 2.
18:00 MS
60 Kč
SENIOR KLUB
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Akční komedie, VB, Francie, USA, 88‘, dabing
Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného agenta, který se
na stará kolena stal učitelem, by do sluţeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší
šílenec. Jenţe jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné
sluţby a premiérka (Emma Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád
chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťastných náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou
zemi můţe právě teď zachránit. Co na tom, ţe si absolutně netyká s nejnovějšími technologickými
hračkami. Jak sám říká: „Digitálního padoucha můţete dopadnout jedině s analogovým přístupem.“
English se navíc vydává do akce vybaven věrným asistentem Boughem (Ben Miller), který po něm
obvykle uklízí následky jeho činů. První kroky obou muţů míří na Azurové pobřeţí, kde se tajemný
padouch vyskytoval naposledy. Zde se odehraje první kapitola souboje digitálního génia s
analogovým blbcem, souboje, který zdaleka nemusí být tak jednostranný, jak se na první pohled zdá.
Na straně Johnnyho Englishe jsou totiţ nejen věrný Bough a Spravedlnost, ale i schopnost udělat
vţdy to nejhorší moţné rozhodnutí a vyjít z takové situace bez ztráty kytičky.
21. - 22. 2.
17:00 VS
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 3D 150 Kč (dětský 130 Kč)
23. - 24. 2.
14:45 VS
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 3D 150 Kč (dětský 130 Kč)
25. - 27. 2.
17:00 VS
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 2D 130 Kč (dětský 110 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 104‘, dabing, premiéra
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. Bývalí
odvěcí nepřátelé tu ţijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje
létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil
naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat.
Škyťák je v tom nevinně, můţe za to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jeţ doslova omráčí
Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka.
Moţná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny draky, které se ke břehům ostrova blíţí.
Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém
světu, v němţ by se všichni draci mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?
21. - 22. 2.
18:30 MS
120 Kč
23. - 24. 2.
17:30 VS
25. - 26. 2.
19:30 VS
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Komedie, ČR, 101‘, premiéra
Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři mají nabito je
černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z
jejich nudných ţivotů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic
netušící okolí. Ţene je touha po adrenalinu a falešná představa, ţe jsou jako Robin Hood a jeho
druţina. Bohatým brát a chudým dávat. Všechno jde hladce aţ do okamţiku, kdy se octnou v
nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Kam aţ můţe vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou
shodou okolností?!

21. - 22. 2.
19:45 VS
110 Kč
23. - 24. 2.
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.
25. 2.
18:45 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB
90 Kč
KAFARNAUM
Drama, Libanon, Francie, USA, 120‘, titulky, 15+, premiéra
Příběh dvanáctiletého chlapce, který zaţaluje své rodiče za to, ţe mu dali ţivot, je strhující výpovědí o
ţivotě nejchudších ve slumech současného Libanonu. Snímek, který na festivalu v Cannes ohromil
diváky, kritiku i porotu, je díky své směsi realismu a intenzivních emocí přirovnáván k slavnému
Milionáři z chatrče. Libanonská reţisérka a scenáristka Nadine Labaki podává vyhrocené a lehce
pikareskní svědectví o extrémních podmínkách ţivota ve své zemi pohledem malého dítěte, a přitom
se neuchyluje k emocionálnímu vydírání – zdánlivě neochvějně ponurou trajektorii příběhu navíc
účelně obohacuje o záblesky radosti a humoru.
26. - 27. 2.
18:30 MS
120 Kč
NEDOTKNUTELNÍ
Komedie, drama, USA, 125‘, titulky, 12+, premiéra
Ani jeden z nich nemá budoucnost, přesto si lze jen těţko představit rozdílnější dvojici. Na jedné
straně milionář Phillip, vzdělaný sběratel umění, renesanční člověk s kulturním rozhledem a vybraným
vkusem z vyšší společnosti, který je po nehodě během paraglidingu ochrnutý a upoutaný na vozík. Na
druhé straně černošský mladík z předměstí. Díky energii, odvaze a bezprostřednosti by mu měl patřit
svět, ale jako čerstvě propuštěný vězeň nemá šanci získat práci a zjišťuje, ţe svět o něj ani trošku
nestojí. Setkají se spíš omylem, nejspíš o to moc nestojí, Phillip si i tak vybere ţivelného kluka téměř z
ulice jako svého ošetřovatele. Moţná to byl krok zoufalé nudy, dost moţná i řízená sebevraţda. Ať tak
či onak, jejich souţití po krátké nedůvěře překoná všechny rozdíly a oba charaktery z jiných vesmírů
ţivota do sebe zapadnou jako Lego. Jejich neočekávané přátelství nabízí dojemný, zábavný a hlavně
neuvěřitelně silný záţitek.
27. 2.
19:00 VS
250 Kč
ZKÁZA DEJVICKÉHO DIVADLA
Seriál, ČR, 6 x 30‘ + přestávka, 15+, EXKLUZIVNÍ PREMIÉRA
V exkluzivní předpremiéře zahrají vybraná kina celý seriál České televize v jednom jediném večeru . V
reţii Miroslava Krobota se v šestidílné televizní sérii př edstaví celé Dejvické divadlo . A všichni herci a
další zaměstnanci v něm budou hrát sami sebe, vzkazují tvůrci seriálu.
Vedení slavného a kultovního Dejvického divadla je vystaveno nečekané existenční zkoušce
. Tato
kulturní instituce nezíská grant na svou činnost a je postavena do situace , kdy se musí v daleko větší
míře starat sama o sebe , tedy sehnat peniz
́ e na svůj prov oz a př itom neslevit ze svých uměleckých
ambicí. Tak začíná šestidílný komediální seriál , jehoţ hlavním a jediným hrdinou je kolektiv Dejvického
divadla. Existence populární divadelní scény neodvratně míří ke zkáze .
„Během půl rok u mezi tim
́ , kdy vznikla první verze scénář e a kdy jsme začali natáčet , měli herci ke
svým postavám spoustu připomínek , které poté Ondřej Hübl a Miroslav Krobot zapracovali do
finálního textu. Zároveň byl při natáčení určitý prost or pro improvizaci , takţe spousta replik vznikla aţ
na place a u stolu př i psaní by se ani vymyslet nedaly ,“ prozrazuje umělecký šéf Dejvického divadla
Martin Myšička a kreativní producentka České televize Kateř ina Ondř ejková jej doplňuje
: „Seriál
nesleduje osudy jednotlivých postav v čase , ale uvidíme šest samostatných př íběhů . V každém díle se
řeší aktuální krizová situace ohroţující samu existenci souboru a s přibývajícím počtem dílů se krize
divadla prohlubuje. Musím říct , ţe pro ansámbl Dejvického divadla mám velikou slabost . To divadlo
má svoje kouzlo , řekněme, něco jako ‚duch Dejvického divadla’ který v seriálu hraje také svoji roli , a
ne malou.“

Obsazení:
Miroslav Krobot, Ivan Trojan, Simona Babčáková , Lenka Krobotová , Václav Neuţil , Jaroslav Plesl ,
Martin Myšička, Klára Melíšková, David Novotný , Hynek Čermák, Martha Issová a další
28. 2. - 1. 3.
17:00 VS
120 Kč (dětský 100 Kč)
LEGO PŘÍBĚH 2
Animovaný, rodinný, USA, 107‘, dabing
V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh, se opět setkáme s hrdiny z
Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodruţství pouštějí do boje za záchranu svého
milovaného města. Uplynulo jiţ pět let od chvíle, kdy všechno bylo boţí a obyvatelé města musí čelit
nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, neţ obyvatelé
města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta,
Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve
které je všechno jako v muzikálu. Na jejich taţení projde zkouškou nejen jejich odvaha a kreativita ale
i mistrovské stavitelské dovednosti. Zároveň se ukáţe, jak výjimeční hrdinové to ve skutečnosti jsou.
28. 2. - 1. 3.
18:30 MS
120 Kč
COLLETE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Drama, životopisný, VB, USA, 111‘, titulky, 12+, premiéra
Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, charismatického paříţského
literáta Willyho. Poté, co se vezmou, je Colette z klidného venkovského prostředí katapultována do
světa zářivých paříţských salónů a opojných večírků francouzské smetánky. Colette se přizpůsobuje
novému ţivotu, noří se do bohémského světa svého manţela. Inspirativní prostředí v ní probouzí
kreativitu a spisovatelský talent. Píše první dílo ze série o Claudine. Willy jí dovolí publikovat pouze,
pokud román vyjde pod jeho jménem. Fenomenální úspěch Claudine dělá z Willyho slavného
spisovatele a z manţelského páru opravdové celebrity. Jenţe emancipovaná Colette touţí po uznání.
Jejich manţelství se nejen vlivem Willyho nevěry a Colettina vzrůstajícího zájmu o ţeny začíná hroutit.
Willy se však své talentované ţeny za ţádnou cenu nehodlá vzdát...
28. 2. - 1. 3.
19:30 VS
120 Kč
ŽENY V BĚHU
Komedie, ČR, 93‘
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.
Na březen připravujeme:
Captain Marvel, Psí veličenstvo, Zelená kniha, Kouzelný park, Lovení, Skleněný pokoj, Motani Florida a Havaj a další.

