
Myšička, Tomáš Bambušek, Marek 
Taclík, Jana Plodková, Jitka Schnei-
derová

7. 11. v 15.00
Nikdy není pozdě
Hudební, komedie / USA / 

101min / titulky / 80,- / 12 +
Meryl Streep se nám představu-

je tak, jak jsme ji dosud nepoznali 
- v roli rockové zpěvačky a kytarist-
ky. V původním snímku plném ži-
vých hudebních vystoupení ztvárni-
la postavu Ricki Rendazzové, slavné 
kytaristky, která se ve snaze splnit si 
své sny o rock‘n‘rollové slávě dopus-
tila nepřeberného množství život-
ních chyb. Během návratu domů 
dostává tváří v tvář své rodině šanci 
tyto chyby napravit a změnit se. 

Režie: J. Demme / Hrají: Meryl 
Streep, Kevin Kline, Mamie Gum-
mer, Audra McDonald, Rick Sprin-
gfi eld

8. 11. v 15.00
Pohádky z klubíčka
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Co se děje v lese mezi zvířátky? A 

jsme vůbec v lese, nebo spíš v košíku 
plném klubíček vlny? Anebo je prav-
da obojí? Inscenace vznikla propo-
jením a úpravou známých pohádek, 
bajek a anekdot. Potkáte se v ní se 
zajícem, liškou, ježkem, medvědem, 
vránou i myší, uslyšíte známé melo-
die a méně známé říkanky, něco vás 
překvapí, něco snad potěší či roze-
směje. 

Hraje: Divadýlko Kuba

8., 12. a 30. 11. v 17.00, 16. 11. 
v 17.15

Stážista
Komedie / USA / 121min / titul-

ky / 110,-
Robert De Niro hraje ve fi lmu Bena 

Whitt akera, 70letého vdovce, který 
si uvědomil, že odchod do důchodu 
není až tak skvělý, jak se říká. Využi-
je příležitosti vrátit se znovu do hry 
a stane se vedoucím stážistou mód-
ního webu, který založila a provozu-
je Jules Ostinová.

Režie: N. Meyers / Hrají: Robert 
De Niro, Anne Hathaway

9. 11. v 17.30, 23. 11. v 17.00
Poslední lovec čarodějnic
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 

/ 92min / titulky / 110,- / 12+
Vin Diesel jako nesmrtelný a 

poslední lovec čarodějnic v nové 
akční fantasy ukáže, že čarodějni-
ce nejsou jen pouhá pověra. Vždy 
tu mezi námi byly a jsou. A on je 
dnes posledním svého druhu, jenž 
je schopný je poslat na onen svět. Ve 
válce, kterou s nimi vede už 800 let, 
se představí s mohutným plnovou-
sem ve středověkých kulisách stejně 
jako v současném New Yorku.

Režie: C. Goodman, M. Wallack / 
Hrají: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah 
Wood, Michael Caine

9. 11. ve 20.00
Slzy, které svět nevidí – Kočár 

nejsvětější svátosti – Magnetické 
vlny léčí

Filmový klub / 80,- 
Slzy, které svět nevidí; 1962 / 20 

minut - Zachovají manželé zdání 
dokonalého souladu ve chvíli, kdy 
se v jejich domě ocitnou napros-
to nevhod tři podnapilí kumpáni? 
Jan Werich s Jiřinou Šejbalovou v 

krátkém fi lmu podle povídky A. P. 
Čechova.

Kočár nejsvětější svátosti; 1962/ 
62 minut - Jan Werich a Jaroslava 
Adamová v brilantním konverzač-
ním milostném dramatu stárnoucí-
ho peruánského místokrále a krásné 
herečky.

Magnetické vlny léčí; 1965 / 29 
minut - Jak to dopadne, když se spol-
čí detektiv s tím, koho má usvědčit? 
Jan Werich a Jiří Sovák v komedii z 
amerického venkova o tom, jak dva 
chytráci napálili hlupáka.

10. a 23. 11. v 19.30
Legendy zločinu
Krimi/ thriller / biografi cký/ Vel-

ká Británie / 133min / titulky /  
110,- / 15+

Film nás zavede do tajné histo-
rie šedesátých let dvacátého století 
a neobyčejných událostí, které při-
nesly pochybnou slávu dvojčatům 
Krayovým. Hlavní dvojroli Rona a 
Reggieho Krayových ztvárnil Tom 
Hardy.

Režie: B. Helgeland / Hrají: Tom 
Hardy, Emily Browning, Taron 
Egerton

11. 11. v 17.30, 25. 11. v 17.00 
Gangster Ka
Kriminální, thriller / ČR / 

100min / 100,- / 12 +
Film Gangster Ka je natočen pod-

le námětu J. Kmenty, který je auto-
rem knihy „Padrino Krejčíř“. Radim 
Kraviec alias Káčko se vyznačuje 
vysokou inteligencí a talentem pro 
dokonalý podvod. Mrknutím oka 
okrádá stát o miliardy korun. Káč-
ka nečekaně zradí jeho pravá ruka, 
Albánec Dardan, který spolupracuje 
s hospodářskou kriminálkou. Roz-
jíždí nelítostnou mašinerii pomsty. 
Káčko překračuje pomyslnou hra-
nici od fi nančního zločince k nelí-
tostnému řezníkovi…

Režie: J. Pachl / Hrají: Hynek 
Čermák, Jaromír Hanzlík, Miroslav 
Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden

12. 11. v 19.30, 15. 11. v 20.30
Otcové a dcery
Drama / Itálie, USA / 116min / 

PREMIÉRA  / titulky / 120,- / 12 +
Psal jen o ní, pouze pro ni… jen 

jí. Jack se musí po tragické smrti 
své manželky sám postarat o jejich 
pětiletou dcerku Katie. Jack je slav-
ný spisovatel, držitel Pulitzerovy 
ceny, který trpí depresemi a dušev-
ní poruchou. Po smrti ženy svádí 
boj sám se sebou, ale i s výchovou 
Katie. V dospělosti Katie žije se 
svým přítelem, jejich vztah se potý-
ká s problémy. Katie bojuje s vnitř-
ními démony, kteří ji pronásledují 
od jejího problematického dětství. 

Režie: G. Muccino / Hrají: Rus-
sell Crowe, Amanda Seyfried, Aa-
ron Paul, Diane Kruger, Jane Fonda

12. 11. ve 20.00, 13., 18. a 25. 
11. v 17.30

Steve Jobs
Drama / USA / 122min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 120,- / 15 +
Životopisné drama o největším 

počítačovém vizionáři naší doby. 
Na fi lmu Steve Jobs je fascinují-
cí především to, že nemusíte roze-
znat Apple od Microsoft u, aby vás 
příběh téhle mimořádné osobnos-
ti pohltil. Film se odehrává během 
vyhrocených momentů před zahá-

jením klíčových Jobsových prezen-
tací, které měnily dějiny, a to nejen 
počítačové. 

Režie: D. Boyle/ Hrají: Micha-
el Fassbender, Kate Winslet, Seth 
Rogen, Jeff  Daniels

14. a 29. 11. v 15.30
Jo Nesbø: Doktor Proctor a 

prdící prášek
Rodinný, dobrodružný / Norsko / 

dabing / 87min / 90,- 
Jo Nesbo nepíše jen geniální 

detektivky, je také autorem série 
knížek pro děti. Hlavním hrdinou 
je ztřeštěný vynálezce Doktor Prok-
tor, dívka Líza a klučina jménem 
Bulík.  Poté, co v roli asistenta dok-
tora Proktora zjistí, že jeho nejno-
vější vynález, prášek proti prdění, 
nefunguje, vnukne mu myšlenku, 
že by měl vynalézt prášek fungující 
opačně. Jenže o vynález mají zájem 
i nekalé živly, pan Trán a jeho vyku-
tálení synáčci Truls a Trym.

Režie: A. Fröhlich/ Hrají: Eilif 
Hellum Noraker, Marian Saastad 
Ott esen, Atle Antonsen

15. a 21. 11. v 15.30, 16. 11. 
v 15.00

Hotel Transylvánie 2
Animovaný / USA / 90min / 

dabing / 80,- 
Zdá se, že Hotelu Transylvánie 

se začíná dařit. Ale Draculu sžíra-
jí pochybnosti o tom, zda se jeho 
napůl lidský a napůl upíří vnuk 
Dennis vůbec někdy stane upírem. 
„Děda“ Drac proto požádá o pomoc 
své přátele a společně mu nachystají 
„kurz pro strašidla“. Nemají ale tuše-
ní, že se k návštěvě své rodiny chystá 
také Dracův rozmrzelý a velmi staro-
módní otec Vlad. Když se dozví, že 
jeho pravnuk není čistokrevný upír - 
a ještě k tomu teď do Hotelu mohou 
jezdit i lidé - nastane mela, ze které 
by dost možná i upírovi ztuhla krev 
v žilách.

Režie: G. Tartakovsky / České zně-
ní: Petr Rychlý, Lucie Vondráčková, 
Ondřej Brzobohatý

15. 11. v 15.00
Domácí péče
Lidská komedie / ČR / 92min / 

80,-
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při 

své práci na jihomoravském venko-
vě ošetřuje spoustu rázovitých míst-
ních pacientů. Když se však dozví, 
že sama potřebuje pomoc, musí ji 
začít hledat mimo prostředí, které 
zná. Díky dceři jednoho z pacientů 
začíná objevovat svět alternativního 
léčení a díky němu snad i sebe samu. 
To vše k velké nelibosti manžela 
Ladi, který na tyhle „hňupoviny“ 
nevěří. 

Režie: S. Horák / Hrají: Alena 
Mihulová, Bolek Polívka, Tatiana 
Vilhelmová, Sára Venclovská, Zuza-
na Krónerová

15. 11. v 17.00
Figarova svatba
ROYAL OPERA  HOUSE v Lon-

dýně ZÁZNAM / 205min / 300,- 
Světově proslulá komická opera 

W. A. Mozarta o čtyřech dějstvích 
v podání předních sólistů z Royal 
Opera House z Londýna. Její děj 
se odehrává v 18. století na venkov-
ském šlechtickém sídle ve Španěl-
sku. 

16. 11. V 15.30, 28. 11. v 15.00
Mrkáček Bill 
Animovaný, rodinný / Austrálie / 

91min /dabing / 110,-
Animovaná dobrodružství neposed-

ného medvídka koaly Mrkáčka Billa a 
jeho přátel.

Režie: A. Stadermann, D. Tay-
lor  / Hrají: Barry Humphries, David 
Wenham, Rufus Sewell, Ryan Kwan-
ten

16. 11. ve 20.00
Amerika
Dokumentární road movie / ČR 

/70min / Filmový klub / 90,- 
Bára je dcerou kanadských imigrantů  

a do Čech přijela, aby poznala zemi 
svých rodičů. Honza je z Prahy, zpí-
vá a hraje na kytaru. Bára a Honza se 
vydávají na vandr do tradičních míst 
trampů , starých bezmála sto let. Film 
sleduje jejich cestu do země svobo-
dy, kde kulisou je jen les, oheň a š iré  
nebe. Sami na sobě  zakoušejí únik do 
imaginární Ameriky, s každým dal-
ším setkáním či zážitkem se jejich 
cesta promě ň uje v univerzální př í bě h 
př á telství , hudby a snů  o svobodě .

Režie: J. Foukal / Hrají: Barbara 
Adler, Jan Foukal

17. 11. v 15.00, 22. a 25. 11. ve 
14.30

Pan
Rodinný, fantasy, dobrodružný / 

USA / dabing / 111min / 100,- 
Pan je nezkrotný uličník, ale bez-

útěšné prostředí londýnského sirot-
čince, ve kterém strávil celý svůj 
život, není pro takového chlapce 
to nejvhodnější místo. Až jednou v 
noci se stane něco neuvěřitelného – 
Pan opustí sirotčinec a ve své fantazii 
se ocitne ve fantaskním světě pirátů, 
válečníků a pohádkových bytostí 
obývajících Zemi Nezemi.

Režie: J. Wright / Hrají: Amanda 
Seyfried Cara Delevingne Hugh Jac-
kman Levi Miller Rooney Mara

17. 11. v 15.30
V hlavě
Animovaný / USA / 102min / 

dabing / CENA 80,-
Období dospívání může být veli-

ce komplikované - také pro jedenác-
tiletou Riley, která se musí se svou 
rodinou přestěhovat do San Francis-
ca. Stejně jako nás všechny, i ji ovliv-
ňují emoce – Radost, Strach, Vztek, 
Nechuť a Smutek. Emoce žijí na 
Hlavním velitelství, což je řídící cent-
rum uvnitř Rileyiny mysli, odkud Ri-
ley pomáhají vypořádat se s nástraha-
mi všedních dní. 

Režie: P. Docter, R. Del Carmen 
/ České znění: Zuzana Slavíková, 
Michal Bumbálek, Jaromír Meduna

17. 11. v 17.00
Věčně mladá
Romantický, drama / USA / 112min 

/ titulky / 80,- / 12+
Kdo z nás by nechtěl přestat stár-

nout? Ani ne třicetiletá Adaline hava-
ruje a stane se zázrak – nejen, že 
nehodu přežije, ale navíc už nikdy 
nezestárne ani o den. Věčné mládí se 
však záhy projeví jako překážka v běž-
ném životě, bezmocně sleduje, jak její 
dcera stárne. Po letech osamocení se 
objevuje Ellis, do kterého se zamilu-
je. Vše vypadá idylicky, než se Adaline 
setká s otcem přítele Williamem. Ten 
totiž v Adaline pozná dívku, kterou 
před lety miloval…
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