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10. 1. v 15:00
Škatuláci
Animovaný, Dětský / USA / 97min 

/ dabing / 80,-
V Sýrečkově není radno vycházet 

po setmění. Z podzemních doupat 
vylézají podivní tvorové zvaní Škatu-
láci, kteří kradou vše, co jim přijde do 
rukou. Jednou prý dokonce ukradli 
malého kluka! A právě tenhle ukra-
dený klučina vám v dobrodružném 
a zábavném vyprávění prozradí, že to 
všechno jsou jen bohapusté lži a kecy 
v kleci.

Režie: A. Stacchi / Mluví: Ladislav 
Županič, Martin Sucharda, Zdeněk 
Maryška

10. 1. v 17:00
Hunger Games: Síla vzdoru 1.část
Sci-Fi, Dobrodružný / USA / titulky 

/ 110,- 
Katniss Everdeenová prožívá nej-

těžší období svého života. Ačkoli 
z Her čtvrtstoletí jakžtakž vyvázla se 
zdravou kůží, a máma se sestrou jsou 
v bezpečí, její starosti ještě neskonči-
ly. Capitol srovnal se zemí Dvanáctý 
obvod, zahynuly tisíce lidí a Katniss 
pronásleduje pocit viny. Navíc Peeta 
Mellark, její partner z Her, zůstal 
v rukou nepřátel.

Režie: F. Lawrence / Hrají: Jenni-
fer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth

11. 1. v 15:30
WinX CLUB: V tajemných hlubi-

nách
Animovaný, Dobrodružný / Itálie / 

98min / dabing / 80,-
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtě-

jí chopit císařského trůnu a aktivovat 
ohromnou sílu, omylem však probu-
dí krutou vílu Politeyu, která byla za-
kletá třemi čarodějkami. Ona je však 
připravená uzavřít s Winx dohodu.. 
Režie: I. Straffi  

12. 1. ve 20:00
Hluboký spánek
Th riller / USA / 114min / FILMO-

VÝ KLUB / 70,-
Soukromý detektiv z Los Angeles, 

Philip Marlowe, se ujímá případu vydí-
rání a sleduje stopu, jež jej zavádí mezi 
vrahy, lumpy z nočních klubů, autory 
pornografi e, zkažené zbohatlíky a další. 
Ale Chandlerův legendární hrdina vše 
vyřeší v naprosto nesentimentálním 
a drsném stylu – a styl je to, o čem fi lm 
„Hluboký spánek“ celý je.

Režie: H. Hawks / Hrají: Humphrey 
Bogart, Lauren Bacall, John Ridgely

14. 1. v 17:00 a 24. 1. v 15:00 – 
BIO SENIOR

Život podle Václava Havla
Dokument / ČR / 70min / 100,- 
Andrea Sedláčková pojala fi lm ne-

obvyklým způsobem, jeho hlavním 
vypravěčem je přímo Václav Havel, 
na jehož život divák zpočátku nahlíží 
prostřednictvím neznámých záběrů 
a fotografi í z období Havlova dětství, 
vojenské služby, divadelních začát-
ků, chartistického i prezidentského 
období. Zásadní je i režisérčin osob-
ní komentář a fakt, že ve fi lmu ne-
mluví žádní pamětníci ani historici.
Režie: A. Sedláčková / Hrají: Václav 
Havel

14. 1. ve 20:00
Interstellar
Sfi -Fi / USA / 169min / titulky / 

80,- / 12+
Když se náš čas na Zemi chýlí ke 

konci, je skupina výzkumníků pově-
řena nejdůležitějším posláním v lid-
ských dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie, při které má za úkol najít mezi 
hvězdami pro lidstvo nový domov.

Režie: Ch. Nolan / Hrají: Anne Ha-
thaway, Jessica Chastain, Matt hew 
McConaughey

15. – 17. 1. v 19:30, 18., 23., 24. 
a 28. 1. v 17:00

S láskou, Rosie
Romantická komedie / Velká Britá-

nie / 102min / titulky / 110,-
Rosie a Alex, hrdinové romantické 

komedie S láskou, Rosie, se znají už 
od školky. V době prvních lásek a sexu 
svoje zážitky s patřičnými detaily sa-
mozřejmě probírají, tomu druhému to 
ale není vždy úplně po chuti. Proč? 

Režie: Ch. Ditt er / Hrají: Lily Col-
lins, Sam Clafl in, Christian Cooke

7. 12. v 17:00
96 hodin: Zúčtování
Akční / Francie / 108min / 120,- / 

12+
Bryanův sen, užívat si poklidného 

života, se nenávratně rozplývá. Jeho 
manželka Lenore je nalezena brutálně 
zavražděna. Z její smrti je podezřelý 
právě Bryan. Podaří se mu uniknout 
zatčení a stává se lovnou zvěří všech 
policejních jednotek v USA.

Režie: O. Megaton / Hrají: Liam 
Neeson, Maggie Grace, Famke Jans-
sen

17. 1. v 15:30
Tři bratři
Pohádka / ČR / 86min / 80,-
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš 

Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do 
světa na zkušenou, aby si našli nevěs-
ty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství. Sourozenci při svém putování 
vstupují do slavných pohádek, ve kte-
rých je čeká mnoho nástrah, nečeka-
ných příhod, a snad také láska…

Režie: J. Svěrák / Hrají: Jiří Lábus, 
Zuzana Norisová, David Matásek

18. 1. v 15:30
Pošťák Pat
Animovaný / Velká Británie / 

88min / dabing / 80,-
Nejoblíbenější listonoš na světě, 

Pošťák Pat, se chystá do kin v ani-
mované podívané, ve které nechybí 
humor, akce, písničky, a také světla 
ramp. Jeho městečko ohrožuje stovka 
robotů, kteří vypadají jako on. Ještě že 
má Freda, věrného kocoura. 

Režie: M, Disa 
19. 1. ve 20:00
Česká pivní válka
Dokument / ČR / 70min / FILMO-

VÝ KLUB / 70,- 
Svět kolem nás se stále mění. 

A s ním se mění i naše pivo. Co se 
skrývá za tradičními pivními znač-
kami v éře globalizace? Co se stane, 
pokud se tekuté národní dědictví pro-
mění v „Eurobier“? Mnozí lidé věří, že 
pivo a jeho charakter ovlivňuje život 
národa více, než si myslíme. A stále 
více jich věří, že český pivní průmysl 
už není český. 

Režie: J. Látal / Hrají: Josef Krýsl, 
Ladislav Bureš, Martin Jarošek

20. 1. v 17:00 a 21. 1. ve 14:30 – 
BABY BIO

Pohádkář
Drama / ČR / 90min / 80,- / 15+
Příběh muže mezi dvěma ženami, 

příběh o vášni, touze, podvodu a lži 
a věčném odpouštění vznikl podle 
knihy populární spisovatelky Barba-
ry Nesvadbové. Má podobu takřka 
detektivního příběhu. Kapitán Rott  
pátrá po totožnosti těla nalezeného 
v řece.

Režie: V. Michálek / Hrají: Eva Her-
zigová, Jiří Macháček, Aňa Geislerová

BABY BIO >>> MAMINKY a TA-
TÍNKOVÉ,

vyrazte i vy se svými nejmenšími DO 
KINA! Pro děti bude v sále připraven 

koberec s hračkami a pro vás fi lm. Do 
sálu si vezměte vše, co budete potře-
bovat, a po celou dobu projekce bude 
v sále přítmí. Film poběží se sníženou 
hlasitostí. Kočárky vám ve foyer PO-
HLÍDÁME a vy se můžete jít BAVIT. 

21. 1. v 19:30
Dead Snow
Akční, Horor, Komedie / Norsko, 

Island / 100min / titulky / 90,- / 15+
Nacistické zombie se chystají na to-

tální genocidu, aby tak dostáli svému 
poslání – nastolit vládu jednoho vůdce. 
Pokud si myslíte, že váš nejhorší den je 
ten, kdy zabijí vaši přítelkyni sekyrou, 
vám uříznou motorovou pilou ruku 
a s hrůzou v očích sledujete, jak armá-
da nacistických zombie požírá vaše ka-
marády, tak to se šeredně mýlíte. To je 
teprve začátek.

Režie: T. Wirkola / Hrají: Vegar 
Hoel, Stig Frode Henriksen, Martin 
Starr

22. 1. v 17:00, 24. 1. v 19:30
Vyšší moc
Pohádka / Švédsko, Dánsko, Norsko 

/ 118min / titulky, FILMOVÝ KLUB, 
PREMIÉRA  / 110,- / 15+

Čtyřčlenná švédská rodina cestuje do 
francouzských Alp, aby si při lyžování 
oddychla a nerušeně spolu strávila pár 
vzácných volných dní. Dovolenkovou 
idylu s hřejivým sluncem a zasněže-
nými velkolepými horami však naruší 
mohutná lavina, řítící se během oběda 
na otevřenou restauraci na terase.

Režie: R. Östlund / Hrají: Johan-
nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, 
Clara Wett ergren

22., 24., 25. a 28. 1. v 17:00, 23. 1. 
ve 20:00

Hacker
Th riller / USA / titulky / 120,- / 

12+
Jakmile jste online, tak vás mají. 

Hackeři, kterým stačí pár kliknutí 
k tomu, aby vám zničili život. Ještě 
horší jsou ti s ambicemi. Ti, kteří mají 
v plánu ochromit celý svět.

Režie: M. Mann / Hrají: Chris 
Hemsworth, Viola Davis, William 
Mapother

22., 23., 25. 1. v 19:30, 26. a 31. 1. 
v 17:00

E. A. Poe: Podivný experiment
Th riller / USA / 112min / titulky / 

110,- / 12+
Kde je hranice mezi zdravým rozu-

mem a šílenstvím? Kdo si troufne, najde 
odpověď v děsivé atmosféře viktorián-
ského ústavu pro choromyslné.  Napí-
navý thriller vznikl podle povídky otce 
hororu a detektivky Edgara Allana Poea 
„Metoda doktora Téra a profesora Péra“, 
a její překvapivé vyústění je jen jedním 
z nečekaných zvratů fi lmu.

Režie: B. Anderson / Hrají: Kate 
Beckinsale, Michael Caine, Jim Stur-
gess, Ben Kingsley

22. 1. ve 20:00
Okno do dvora
Th riller / USA 1954 / 112min / ti-

tulky, PROJEKT 100 / 100,- / 12+
Fotograf J. B. Jeff  Jeff ries je kvůli 

zlomené noze odkázán na kolečkové 
křeslo. Jeho společníkem se v dlou-
hých chvílích stane okno vedoucí 
přímo do dvora, odkud má Jeff  vý-
hled do bytů svých sousedů. Sledo-
vání osudů nájemníků z protějšího 
domu ho pohltí natolik, že začne po-
dezřívat jednoho z nich z vraždy své 
manželky.

Režie: A. Hitchcock / Hrají: James 
Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey

24. 1. v 15:30
Včelka Mája
Animovaný / Německo / 88min / 

dabing 3D / 110,- 

Práce, úsilí a med – život včel je 
v podstatě dost jednotvárný a předem 
daný... ale ne pro malou včelku Máju, 
která už od narození narušuje zaběh-
nutá pravidla úlu svojí radostí ze ži-
vota, zvídavostí a mimořádně dobro-
družnou povahou.

Režie: A. Stadermann, S. Pickard / 
Hrají: Kodi Smit-McPhee, Jacki Wea-
ver, Noah Taylor

26. 1. ve 20:00
Jasmíniny slzy
Romantický / USA / 98min / titul-

ky, FILMOVÝ KLUB / 70,- 
Jasmine je elegantní, okouzlující 

a  zhýčkaná dáma, která má vše, nač 
si vzpomene. Její zdánlivě idylické 
manželství s bohatým podnikatelem 
Halem i bezstarostný život se však v je-
diný okamžik rozpadnou na kousky. 

Režie: W. Allen / Hrají: Cate Blan-
chett , Alec Baldwin, Peter Sarsgaard

27. – 28. 1. ve 20:00
Birdman
Černá komedie / USA / 119min / 

titulky / 15+
Premiéra se pomalu blíží, když se 

představitel titulní role v jeho hře 
během zkoušky za podivných okol-
ností zraní a je třeba ho rychle nahra-
dit. Na základě doporučení hlavní he-
rečky Lesley a na naléhání Rigganova 
nejlepšího přítele a producenta Jakea 
Riggan nakonec neochotně přijme 
Mikea Shinera, který je ale naprosto 
neřízenou střelou.

Režie: A. G. Iñárritu / Hrají: Micha-
el Keaton, Zach Galifi anakis, Edward 
Norton

28. 1. v 19:30
Ouija
Horor / USA / 90min / titulky / 110,- 
Chcete zkusit mluvit se záhrobím 

a nemáte po ruce vhodné médium? 
Mohla by vám pomoci Ouija – spiri-
tistická deska pokrytá písmeny a čísly, 
jejímž prostřednictvím lze s duchy ko-
munikovat. Stačí v ně věřit a respekto-
vat jejich pravidla hry. V opačném pří-
padě se můžete i vy natrvalo přemístit 
do říše mrtvých.

Režie: S. White / Hrají: Olivia 
Cooke, Ana Coto, Daren Kagasoff 

29. 1. v 17:00, 31. 1. v 19:30 a 1. 
2. ve 20:15

Slídil
Th riller / USA / 117min / PREMI-

ÉRA , titulky / 110,- / 12+
Příběh vypráví o mladíkovi Lou Blo-

omovi, který se snaží prosadit jako no-
vinář. Nedaří se mu najít uplatnění v již 
zavedených agenturách, a tak se vrhne 
na vlastní pěst do pátrání po stopách 
zločinu. Pro atraktivní novinářský ma-
teriál se neštítí udělat cokoliv.

Režie: D. Gilroy / Hrají: Jake 
Gyllenhaal, Bill Paxton, Rene Russo

29. – 30. 1. v 17:30, 31. 1. a 1. 2. 
ve 20:00

Kód Enigmy
Životopisný / Velká Británie, USA / 

114min / titulky, PREMIÉRA  / 120,- 
/ 12+

V zimě roku 1952 britská policie do-
stala hlášení o vloupání do domu pro-
fesora matematiky a kryptoanalytika 
Alana Turinga. Namísto pachatele to-
hoto zločinu však v poutech odvedli 
samotného Turinga, který byl obvi-
něn ze sexuálních přestupků a čekal 
ho zničující soudní proces. Téměř 
nikdo ze zúčastněných nevěděl, že 
jde o válečného hrdinu, který se spolu 
s týmem podílel na prolomení kódu 
legendárního německého šifrovacího 
stroje Enigma.

Režie: M. Tuldum / Hrají: Bene-
dict Cumberbatch, Keira Knightley, 
Matt hew Goode


