
proti drogám. Tým vedený tajem-
ným poradcem s pochybnou minu-
lostí se tajně vydává na cestu, během 
které je Kate nucena v zájmu přežití 
pochybovat o všem, v co dosud věři-
la.

Režie: D. Villeneuve / Hrají: Emi-
ly Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin, 
Benicio Del Toro

7. 12. ve 20.00
Okno do dvora
Th riller / USA 1954 / 112min / 

titulky / Filmový klub / 80,- / 12+
Fotograf J. B. Jeff  Jeff ries je kvů-

li zlomené noze odkázán na koleč-
kové křeslo. Jeho společníkem se v 
dlouhých chvílích stane okno vedou-
cí přímo do dvora, odkud má Jeff  
výhled do bytů svých sousedů. Sle-
dování osudů nájemníků z protější-
ho domu ho pohltí natolik, že začne 
podezřívat jednoho z nich z vraždy 
své manželky.

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

8. 12. v 17.30, 15. 12. v 17.00
Aferim!
Drama, historický, dobrodružný, 

western / Rumunsko, Bulharsko, ČR 
/105min / titulky / 90,- / 15+

Východní Evropa, rok 1835. Dva 
jezdci projíždějí pustou krajinou v 
srdci Valašska. Jsou to četník Costan-
din a jeho syn, kteří hledají uprch-
lého otroka. Ani poté, co najdou 
uprchlíka, není dobrodružstvím 
zdaleka konec… Balkánský černo-
bílý western, který nepostrádá prv-
ky humoru, otevírá kontroverzní 
téma otroctví Romů v době nedáv-
né rumunské minulosti a zároveň 
je pozoruhodným podobenstvím o 
životě v pozdně feudální Evropě.

Režie: R. Jude / Hrají: Teodor 
Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin 
Toma, Alexandru Dabija

8. 12. v 19.30
Everest
Dobrodružný, drama / USA / 

121min / titulky / 100,- / 12 +
V letové výšce Boeingu nemá lid-

ské tělo šanci dlouho přežít. Přesto 
se najdou lidé, kteří do téhle výšky 
šplhají, aby pokořili Everest, nejvyšší 
horu světa. Horští vůdci Rob a Scott  
nic nepodceňují a do své expedice 
na nejvyšší bod naší Země berou jen 
lidi, kteří mají něco za sebou. Všich-
ni jsou skvěle připravení a vybavení, 
splnění snů klientů by nic nemělo 
stát v cestě. Stačí však náhlá změ-
na počasí a klíčovou otázku „Podaří 
se nám horu zdolat?“ vystřídá otáz-
ka mnohem zásadnější. „Dokážeme 
přežít?“

Režie: B. Kormákur/ Hrají: Jason 
Clarke, Keira Knightley, Jake Gyl-
lenhaal, Josh Brolin, Robin Wrigt, 
Emily Watson

9. 12. v 17.00, 16. 12. v 17.30
Black Mass: Špinavá hra
Krimi, drama, životopisný / USA 

/ 123min / titulky / 100,- / 15+V 
Bostonu sedmdesátých let minulého 
století přemluví agent FBI irského 
mafi ána Jamese „Whitey“ Bulgera ke 
spolupráci s FBI a vyřazení společ-
ného nepřítele, italské mafi e, ze hry. 
Film líčí skutečný příběh nesourodé-
ho spojenectví, které se vymklo kon-
trole a umožnilo Whiteymu vyhnout 
se právnímu postihu, upevnit si 
mocenské postavení a stát se jedním 
z nejbezohlednějších a nejmocněj-
ších gangsterů v historii Bostonu.

Režie: S. Cooper / Hrají: John-

ny Depp, Benedict Cumberbatch, 
Corey Stoll, Dakota Johnson, Juno 
Temple

9. 12. v 17.30
Muž na laně
Dobrodružný, životopisný, drama / 

USA / 123min / 2D titulky / 80,-
Po povrchu Měsíce se prošlo dva-

náct lidí. Nezměrnou prázdnotu 
mezi věžemi Světového obchodního 
centra ale přešel jen jediný člověk a 
nikdy ho už žádný nebude následo-
vat. Philippe se pod vedením svého 
skutečného učitele Papa Rudyho a 
skupiny pomocníků z celého světa 
rozhodl překonat obrovské kompli-
kace, a přes neshody a bezpočet situ-
ací, ve kterých šlo doslova o život, 
společnými silami vymyslet a reali-
zovat šílený plán.

Režie: R. Zemeckis / Hrají: Joseph 
Gordon-Levitt , Ben Kinglsey, James 
Badge Dale, Ben Schwartz

9. 12. ve 20.00
Mládí
Drama / Itálie, Francie, Velká Bri-

tánie /118min / titulky / 80,- / 12+
V luxusním lázeňském hotelu ve 

švýcarských Alpách se každý rok 
setkávají staří přátelé Fred a Mick. 
Mezi léčebnými kúrami vzpomína-
jí na své pestré životy hudebního 
skladatele a fi lmového režiséra a se 
suchým humorem komentují své 
chátrající tělesné schránky. Kypící 
život kolem nich a ostatní excentričtí 
hosté - jihoamerická fotbalová legen-
da, mladý herec z Kalifornie nebo 
současná Miss Universe - jim posky-
tují bohaté podněty k úvahám o mlá-
dí, kráse, kreativitě, zkrátka o všem, 
co zahání myšlenky na blízký konec.

Režie: P. Sorrentino / Hra-
jí: Michael Caine, Harvey Keitel, 
Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fon-
da 

10. a 12. 12. v 17.00, 18. 12. 
v 18.00, 27. 12. v 19.30

Rodinný fi lm
Drama / ČR, Německo, Fran-

cie, Slovinsko, Slovensko / 95min / 
PREMIÉRA  / 110,- / 12+

Jak se vypořádají s nečekanou svo-
bodou dva teenageři, jejichž rodiče 
se vydali na plavbu jachtou po oceá-
nu? Co udělá odloučení s dosud per-
fektně fungující rodinou? A co když 
do tohoto rodinného „testu“ vstoupí 
další, nečekaně dramatická událost? 

Režie: O. Omerzu/ Hrají: Karel 
Roden, Vanda Hybnerová, Jenové-
fa Boková, Daniel Kadlec, Martin 
Pechlát

10. 12. v 17.30, 20. 12. ve 20.00
Marťan
Dobrodružné sci-fi  / USA / 134min 

/ titulky / 100,- / 12+
Pomoc je jen 225.000.000 kilome-

trů daleko. Astronauta Marka a jeho 
kolegy během mise na Mars zaskočila 
prašná bouře a on v ní málem zahy-
nul. Zbytek týmu planetu narychlo 
opustil v domnění, že je mrtvý. Ale 
on přežil a ocitá se tak sám na nehos-
tinné planetě. Má k dispozici omeze-
né zásoby, a tak musí využít veškerý 
důvtip a technické znalosti, aby přežil, 
ale také nalezl způsob, jak vyslat sig-
nál na Zemi, že žije. Když se mu to 
podaří, začne miliony kilometrů dale-
ko NASA a tým vědců neúnavně pra-
covat, aby dostali tohoto „Marťana“ 
domů. 

Režie: R. Scott / Hrají: Matt  Damon, 
Jessica Chastain, Kristen Wiig, Kate 
Mara, Michael Pena, Jeff  Daniels

10. a 11. 12. v 19.30, 13., 19. a 
30. 12. v 17.00

Trable o Vánocích
Komedie / USA / 107min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 110,- / 12+
Ve skvěle obsazené komedii o 

vánočních svátcích sledujeme členy 
širší rodiny, kteří se snaží tradičně 
sejít, aby společně oslavili svátky.

Režie: J. Nelson / Hrají: Olivia 
Wilde, Amanda Seyfried, Marisa 
Tomei, Diane Keaton, John Good-
man

10. 12. ve 20.00, 13. a 19. 12. 
v 19.30

Krampus: Táhni k čertu
Hororová komedie / USA / 96min 

/ PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 12+
Krampus - temný protipól všech 

vlídných symbolů Vánoc dokáže 
vyděsit nejen děti, ale i dospělé. 
Puberťák Max žije v obyčejné rodi-
ně, kde jsou vztahy jako na houpač-
ce, protože se blíží vypjaté období 
Štědrého dne a navíc dorazila poně-
kud zvláštní rodina máminy sestry. 
Místo klidu v téhle rodině vypukne 
peklo, na což Max velmi nešťastně 
reaguje prohlášením, že by Vánoce 
nejraději zrušil. Nejen že přestane 
jít elektřina a nedá se nikam dovolat. 
Za okny jejich domu se začnou zje-
vovat děsivé stíny, které získávají čím 
dál děsivější kontury. Krampus vytá-
hl v čele armády monster potrestat 
ty, kteří zavrhli Vánoce. 

Režie: M. Dougherty / Hrají: Toni 
Collett e, Alison Tollman, Adam 
Scott , David Koechner

12. 12. a 2. 1. v 15.00
Sněhová královna 2
Animovaný, rodinný / Rusko / 

78min / dabing / 100,- (od 2. 1. 
90,-)

Gerdě se s pomocí skřítka Orma 
podařilo porazit Sněhovou královnu 
a vysvobodit bratříčka Kaye. Ostat-
ním skřítkům se zalíbila svoboda, 
kterou do té doby nepoznali, a Orm 
se stal jejich hrdinou. Z ledu a sněhu 
však povstali nové temné síly. Orma 
tak čeká napínavé dobrodružství 
plné nebezpečí a nástrah, na jehož 
konci zjistí, že přátelství, štěstí a pra-
vá láska překoná všechny překážky a 
zvítězí i nad tím největším zlem.

Režie: A. Tsitsilin

12. a 19. 12. a 2. 1. v 15.30, 24. 
12. v 10.30

Hodný dinosaurus
Animovaný, rodinný / USA / 

101min / dabing / 120,- (děti 100,-)
Animovaný fi lm „Hodný dinosau-

rus“ si pohrává s otázkou: Co kdy-
by asteroid, který jednou provždy 
změnil život na Zemi, naši planetu 
minul a obří dinosauři nikdy nevy-
hynuli? Pixar Animation Studios vás 
zvou na dobrodružnou výpravu do 
světa dinosaurů, kde se Apatosaurus 
jménem Arlo spřátelí s člověkem. 
Na cestách drsnou, ale překrásnou 
divočinou se Arlo naučí čelit svému 
strachu a zjistí, že je schopen velkých 
činů.

Režie: P. Sohn

12. a 20. 12. v 19.30, 17. 12. 
v 17.00

Room
Drama / Irsko /118min / titulky / 

Filmový klub (12. 12.) / 100,- 
Pro pětiletého Jacka je pokoj celým 

světem. Je to místo, kde se narodil, 
vyrůstá a žije s mámou Joy. V noci 
ho máma vždy ukládá do bezpe-
čí šatníku, v němž má usnout dříve, 

než přijde Starý Nick, jejich vězni-
tel. Pokoj je pro Jacka domovem, 
ale pro jeho mámu vězením, ve kte-
rém je Starý Nick drží více než sedm 
let. Joy vymyslí odvážný plán útěku, 
který skutečně funguje a oba jsou 
konečně svobodní. Jejich izolovaný 
svět se najednou rozšíří a jak Jack, 
pro kterého je vše nové a neuvěřitel-
né, tak i Joy se musejí naučit, jak žít 
ve skutečném světě.

Režie: L. Abrahamson/ Hrají: 
Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean 
Bridgers

13. a 29. 12. v 15.30
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

13. 12. ve 20.00, 16. 12. ve 14.30, 
20. 12. v 18.10

Celebrity s. r. o.
Komedie / ČR / 103min / 100,- 

(16. 12. Baby Bio)
Nejmenované studio - začínají-

cí herci, prudící herecké legendy, 
režisér naráží na lokty ostré produ-
centky, technici tu a tam něco poka-
zí. Vše by běželo v zajetých kolejích, 
kdyby režisér Tomáš, hlavní postava 
fi lmu, nepřišel s odvážným nápa-
dem. Aby zvedl sledovanost seriálu, 
vloží do děje postavu inspirovanou 
reálnou postavou lobbisty - mafi ána. 
Tím sice probudí diváky z letargie a 
sledovanost jen kvete, to ovšem neu-
jde pozornosti samotného mafi ána, 
který se v seriálu pozná, a Tomáš 
se pomalu, ocitá ve velkých problé-
mech.

Režie: M. Šmídmajer / Hrají: Jiří 
Mádl, Vilma Cibulková, Filip Kaň-
kovský, Zuzana Bydžovská, Miroslav 
Táborský

14. 12. v 17.30
Legendy zločinu
Krimi/ thriller / biografi cký/ Velká 

Británie / 133min / titulky / 100,- / 
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 Eger-
ton

14. 12. v 19.30
Th e Program: Pád legendy
Drama, thriller, sportovní / USA / 

104min / titulky / 90,- 
Pravdivý příběh o raketovém vze-

stupu a pádu jednoho z nejslavněj-
ších a nejkontroverznějších mužů 
v nedávné historii – sportovního 
cyklisty Lance Armstronga, světově 
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