
dětství, s nímž se vypořádává právě 
psaním. Siru Th omasi se její texty 
líbí, jí se pro změnu zamlouvá on. 
Dokonce tak, že se za něj provdá. 
Díky sňatku se stane spolumajitel-
kou panství Purpurový vrch. V jeho 
ponurých stěnách se Edith rozhod-
ně necítí jako doma, je sice k smrti 
vyděšená, zároveň ji ale zvědavost 
nutí odhalovat tajemství, které se 
dům snaží pohřbít. Že jí při téhle 
pátrací akci půjde neustále o život, 
asi není potřeba dodávat.

Režie: Guillermo del Toro / Hrají: 
Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, 
Jessica Chastain, Charlie Hunnam

1. a 6. 12. v 19.30, 18. 12. ve 
20.00

Viktor Frankenstein
Horor, drama / USA / 109min / 

titulky / 110,- / 12+
Radikální vědec Dr. Viktor Fran-

kenstein a jeho pomocník Igor mají 
vizi o uměle stvořeném životě. Vik-
torovi se však výsledky jejich prá-
ce vymknou kontrole a hrozí, že se 
dostanou do rukou lidem, kteří s 
nimi chtějí uspokojit své mocenské 
choutky. Zatímco Frankenstein chce 
pokračovat bez ohledu na možné 
následky, Igor si uvědomuje, k jakým 
hrůzným koncům mohou vést. Jen 
on může Viktora zachránit před 
sebou samým a svět před smrtelně 
nebezpečným monstrózním stvoře-
ním.

Režie: P. McGuigan / Hrají: Dani-
el Radcliff e, James McAvoy, Jessica 
Brown Findlay, Andrew Scott 

1. a 22. 12. ve 20.00, 5. 12. 
v 17.15, 8. 12. v 17.00, 2. 1. 
v 19.30

Spectre
Akční thriller / USA, Velká Britá-

nie / 150min / titulky / 110,- / 12+
BOND. JAMES BOND. Daniel 

Craig je zpět jako Agent 007 v nové, 
v pořadí již 24. bondovce. James 
Bond dostane záhadný odkaz z 
minulosti, který ho přivede na stopu 
nechvalně známé zločinecké organi-
zace. Postupně musí rozplétat složi-
tou pavučinu lží, aby nakonec odha-
lil děsivou pravdu o SPECTRE.

Režie: S. Mendes / Hrají: Daniel 
Craig, Christoph Waltz, Monica Bel-
luci, Andrew Scott , Ralph Fiennes

2. a 7. 12. v 17.00
Berani
Černá komedie, drama / Island 

/93min / titulky / 80,- / 12+ 
Na Islandu vedle sebe žijí Gummi 

a Kiddi, bratři, kteří spolu kvůli dáv-
né křivdě 40 let nepromluvili. Jedi-
né, co oba sdílejí, je láska k ovcím. 
Když však Gummi pojme pode-
zření, že Kiddiho výstavní beran je 
nakažen smrtelnou klusavkou, hrozí, 
že budou muset být utracena všech-
na stáda v okolí a že navždy zanikne 
rodinné plemeno ovcí, které je jejich 
životní pýchou. Hořkosladký příběh, 
plný záběrů drsné krajiny a suchého 
humoru, citlivě vypodobňuje bratr-
ské pouto, které i po desetiletích vzá-
jemných neshod zůstává silné.

Režie: G. Hákonarson / Hrají: 
Sigurður Sigurjónsson, Th eodór Júlí-
usson, Charlott e Bøving 

2. a 15. 12. v 17.30
Gangster Ka: Afričan
Kriminální, thriller / ČR / 98min / 

120,- / 12 +
Druhá část thrilleru inspirovaná 

skutečnými událostmi dle námě-
tu J. Kmenty a jeho knihy „Padrino 

Krejčíř“. Po nepochopitelném útěku 
přímo z rukou policie, opouští Kra-
viec ČR. Až teď začíná vyplouvat 
na povrch veškerý odpad, který po 
něm zbyl. Káčko se usazuje na Sey-
chelách, v rukou má směnku na 80 
milionů, která z fl eku může položit 
premiéra i vládu. 6 miliard z vytune-
lovaného podniku ČEPRO se poma-
lu rozpustilo, je třeba přijít s novým 
zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu 
měl udělat státní převrat. 

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

2. 12. ve 20.00
Cesta vzhůru
Dokumentární fi lm / ČR, SR / 

100min / 90,- / 12 +
Film vypráví o umanutosti, o zdolá-

vání vlastních limitů, ale také o kom-
promisech a ceně, kterou mohou 
mimořádné osobní výkony stát. R. 
Jaroš si jako první Čech a teprve 
patnáctý člověk na světě splnil sen 
a vystoupil na poslední z nejvyšších 
hor světa K2, která mu chyběla do 
tzv. Koruny Himálaje. Film se tak 
pro diváka stává mimořádnou pří-
ležitostí absolvovat společně s Rad-
kem a jeho horolezeckými přáteli 
Miskou a Trávou strastiplnou cestu 
na osmitisícový vrchol a stát se na 
malou chvíli doslova součástí expe-
dice na K2.

Režie: D. Čálek/ Účinkují: Radek 
Jaroš, Honza „Tráva“ Trávníček, Petr 
„Miska“ Mašek, Martin Havlena, 
Lucie Výborná, Andrea Jarošová

3. a 6. 12. v 17.00, 22. 12. v 19.30
Vánoční Kameňák
Komedie / ČR / PREMIÉRA  / 

110,- / 12 +
Starosta města Kameňákov Pepan 

se s tajemníkem úřadu rozhod-
ne postavit na hoře Říp skokanský 
můstek. Z toho důvodu jedou za 
prezidentem republiky, který je čas-
to opilý a o úřad se vůbec nezajímá. 
Nejdříve dorazí za mluvčím prezi-
denta, se kterým se poté domluví, a 
jdou svůj nápad navrhnout preziden-
tovi, který, jak jinak, nebude zrovna 
ve střízlivém stavu...

Režie: F. A. Brabec / Hrají: Václav 
Vydra nejml., Jan Antonín Ducho-
slav, Ladislav Hruška, Hana Čížková

3., 4. a 6. 12. v 17.30, 8. a 12. 12. 
ve 20.00, 5. 12. v 19.30, 18. a 22. 
12. v 17.00

V srdci moře
Akční, dobrodružný / USA / 

121min / PREMIÉRA  / titulky 2D i 
3D (3. a 8. 12.) / 3D 130,-; 2D 110,- 

V zimě roku 1820 byla velrybářská 
loď z Nové Anglie napadena čímsi 
neuvěřitelným: velrybou mamutích 
rozměrů s obrovskou vytrvalostí 
a téměř lidskou touhou po odpla-
tě. Toto skutečné námořní neštěs-
tí inspirovalo spisovatele Hermana 
Melvilla k napsání románu Bílá vel-
ryba.

Režie: R. Howard / Hrají: Chris 
Hemsworth, Cillian Murphy, Ben 
Whishaw, Brendan Gleeson

3. 12. v 19.30, 15. 12. ve 20.00, 
22. 12. v 17.30

Ztraceni v Mnichově
Komedie, drama, psychologický / 

ČR / 105min / 80,-
Sir „P“, devadesátiletý papoušek 

šedý, který kdysi patřil Edouardu 
Daladierovi, se na pozvání ředitele 
Francouzského kulturního institutu 
ocitne v roce 2008 v Praze jako živá 

relikvie z dob Mnichovské dohody. 
Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem 
dodnes opakuje některé důležité 
věty a prohlášení. Papouška za dra-
matických okolností unese český 
novinář Pavel a na základě papouš-
kových kontroverzních citací Dala-
diera rozpoutává mezinárodní poli-
tický skandál. 

Režie: P. Zelenka / Hrají: Martin 
Myšička, Tomáš Bambušek, Marek 
Taclík, Jana Plodková, Jitka Schnei-
derová

Od 3. 12. - informace o časech 
projekcí na webu

Most špiónů
Th riller, drama / USA / PREMIÉ-

RA  / 141min / titulky / 120,- / 12+
Svět po obou stranách železné 

opony se propadá do šílené parano-
ie. 1957 FBI zatkne R. Abela, sovět-
ského špióna v New Yorku. Americ-
ká vláda osloví právníka Donovana, 
který před soudem přednese váš-
nivou obhajobou, aby ho uchránil 
před trestem smrti. Abel je odsouzen 
na čtyřicet pět let vězení. O tři roky 
později je nad sovětským vzdušným 
prostorem sestřelen americký prů-
zkumný letoun, jehož pilot Powers 
je zajat a odsouzen k deseti letům 
vězení. CIA znovu osloví Donova-
na, který se vydává do Berlína, kde 
má za úkol vyjednat výměnu Abela a 
Powerse. Velká hra začíná…

Režie: S. Spielberg / Hrají: Tom 
Hanks, Mark Rylance, Scott  Shep-
herd, Amy Ryan, Sebastian Koch

4. a 20. 12. v 17.00
Stážista
Komedie / USA / 121min / titulky 

/ 100,- (4. 12. Bio Senior)
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. Využije 
příležitosti vrátit se znovu do hry a 
stane se vedoucím stážistou módní-
ho webu, který založila a provozuje 
Jules Ostinová.

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

4. 12. v 19.30, 14. 12. v 17.00
Fakjů pane učiteli 2
Komedie / Německo / 115min / 

Dabing / 110,- / 12+
Milovaný kantor Zeki Müller je 

zpět. Díky kontaktům z minulosti 
přijde k hromádce kradených dia-
mantů, které rafi novaně ukryje do 
plyšového medvídka. Jenže jeho 
trochu potrhlá kolegyně Lisi plyšá-
ka bezelstně věnuje dětské charitě 
v Th ajsku. Souhrou náhod ředitel-
ka školy zoufale shání učitele, kte-
rý by jel se studenty na školní výlet 
do zahraničí. Zeki se této příležitos-
ti chytí. Vidí v tom šanci, jak získat 
diamanty z východoasijské země 
zpátky. Jak Zeki, který je pořád jed-
nou nohou v podsvětí a druhou ve 
sborovně, skončí?

Režie: B. Dagtekin/ Hrají: Elyas 
M‘Barek, Karoline Herfurth, Jella 
Haase, Katja Riemann

5. a 13. 12. v 15.00, 6. 12. ve 
14.30, 27. 12. v 15.:30

Malý princ
Animovaný, rodinný / Francie / 

106min / dabing / 120,-
První celovečerní animovaná adap-

tace slavného díla o přátelství, lásce 
a skutečném štěstí. Ústřední posta-
vou je malá holčička, kterou se je-
jí maminka snaží připravit na svět 
dospělých. Její plán naruší trochu 

excentrický, leč dobrosrdečný sou-
sed, letec, který holčičce představí 
neobyčejný svět, jenž mu před dáv-
nou dobou představil Malý princ. 
Ve světě, kde vše je možné, začne 
pro malou holčičku kouzelná cesta 
uvnitř vlastní představivosti, na kte-
ré znovuobjeví své dětství a zjistí, že 
skutečně můžeme vidět jen srdcem. 

Režie: M. Osborne / Hrají: 
Klá ra Nová ková , Petr Pelzer, Anna 
Brousková , Ondř ej Brzobohatý 

5. 12. v 15.00, 7., 11. a 23. 12. 
v 17.30

Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
Rodinný  fi lm / ČR / 106min / 2D 

i 3D / 2D 110,-; 3D 130,-  (3D - 7. a 
23. 12.) 

Působivý rodinný snímek nabízí 
unikátní osudové příběhy podivu-
hodných živočichů, kteří obývají atol 
Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí 
společenství, přivádějí na svět mladé 
i bojují o své přežití.  Film Aldabra: 
Byl jednou jeden ostrov není  příro-
dopisným dokumentem, je vzrušují-
cím a napínavým příběhem ze světa 
přírody s neopakovatelným komen-
tářem Oldřicha Kaisera.

Režie: S. Lichtag / Komentáře: 
Oldřich Kaiser

5. a 11. 12. v 17.00, 21. 12. 
v 19.30

Hunger Games: Síla vzdoru 2. 
část

Dobrodružné sci-fi  / USA / titulky 
/ 2D 100,- 

Finální část kultovní série Hunger 
Games. Katniss Everdeenová musí 
čelit o mnoho silnějšímu soupeři, 
než proti kterým stála doposud v 
Aréně, aby vrátila obyvatelům Pana-
mu svobodu jednou provždy.

Režie: F. Lawrence / Hrají: Jenni-
fer Lawrence, Liam Hemsworth, Jo-
sh Hutcherson, Julianne Moore, Wo-
ody Harrelson

6. 12. v 15.00
Vánočníček
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Vánoční pohádečka o čertovi 

Hudrabovi, ze kterého se stane po 
čertech šikovný kluk. Ve druhé části 
představení se diváci dozví pohád-
kovou formou o historii Vánoc a 
o narození Ježíška, a mohou sami 
vytvořit živý Betlém a zazpívat si 
některou ze známých koled.

Hraje: Divadlo Paravánek

6. 12. ve 20.00, 16. 12. v 19.30
Steve Jobs
Drama / USA / 122min / titulky / 

110,- / 15 +
Životopisné drama o největším 

počítačovém vizionáři naší doby. Na 
fi lmu Steve Jobs je fascinující přede-
vším to, že nemusíte rozeznat Apple 
od Microsoft u, aby vás příběh téhle 
mimořádné osobnosti pohltil. Film 
se odehrává během vyhrocených 
momentů před zahájením klíčových 
Jobsových prezentací, které měnily 
dějiny, a to nejen počítačové. 

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

7. a 17. 12. v 19.30
Sicario: Nájemný vrah
Krimi, drama, akční/ USA / 

121min / titulky / 100,- / 15+
Idealistickou agentku FBI pověří 

důstojník elitní vládní operační sku-
piny, aby v příhraniční oblasti mezi 
USA a Mexikem, kde neplatí žádné 
zákony, podpořila eskalující válku 
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