
proslulého vítěze a sedminásobné-
ho šampiona Tour de France. Svět 
potřebuje hrdiny a Lance Armstrong 
byl absolutní sportovní hrdina.  Ne 
každý však věřil v tato pohádková 
vítězství… Režie: S. Frears / Hrají: 
Ben Foster, Chris O’Dowd, Guil-
laume Canet, Jesse Plemons, Dustin 
Hoff man

14. 12. ve 20.00
Fimfárum Jana Wericha
Animovaný, povídkový, loutkový 

/ ČR /70min / Filmový klub / 80,- 
Nejen hlas a jedinečné vypravěčské 
umění Jana Wericha, který namluvil na 
gramofonovou desku mezi lety 1960–
1967 své pohádky z knížky FIMFÁ-
RUM, daly základ pro pentalogii lout-
kových fi lmů. Pohádkami se prolínají 
ty nejpitoresknější postavy jako stvoře-
né k výtvarné i herecké karikatuře.

Režie: Aurel Klimt, Vlasta Pospíšilo-
vá / Hrají: Jan Werich

15. 12. v 19.30
Od Caligariho k Hitlerovi
Dokumentární / Německo / 114min 

/ titulky / 90,- / 12+
Dokumentární výprava do časů 

Výmarské republiky, jedné z nejpod-
statnějších etap světové kinematogra-
fi e. Výmarská republika (1918–1933) 
byla nejsvobodomyslnějším státním 
útvarem, který kdy na německé půdě 
vznikl. Byla to éra provázená rozkla-
dem, krizí i kulturním rozkvětem. Jed-
nalo se také o nejpodstatnější obdo-
bí německé kinematografi e, čas plný 
objevů a divů.  Režie: R. Suchsland

16. 12. ve 20.00
LOVE
Drama / Francie / 130min / titulky 

/ 80,- / 18 +
LÁSKA  stojí mimo dobro a zlo. 

LÁSKA  je genetická potřeba. LÁSKA  
je změněný stav vědomí. LÁSKA  je 
tvrdá droga. LÁSKA  je duševní choro-
ba. LÁSKA  je mocenská hra. LÁSKA  
přesahuje lidské já. LÁSKA  je oslepu-
jící světlo. LÁSKA  je sperma, tekutiny 
a slzy. LÁSKA  je vzrušující sexuální 
melodrama o chlapci, dívce a DALŠÍ 
DÍVCE. 

Režie: G. Noé / Hrají: Aomi 
Muyock, Klara Kristin, Juan Saavedra, 
Gaspar Noé

17. 12. v 17.30
Amy
Dokument / Velká Británie / 128min 

/ titulky / 80,- / 12+
Kým ve skutečnosti byla dívka, která 

stojí za jménem Amy Winehouse? Co 
skrývala před okolním světem a proč 
zemřela v pouhých 27 letech? Doku-
ment nechává promlouvat zejména 
Amy prostřednictvím dosud nezve-
řejněných archivních záběrů, ale pře-
devším skrze její hudbu. Vidíme Amy 
jako obyčejnou dívku s obrovským 
talentem a touhou zpívat, jako zjeve-
ní ohromující hudební fajnšmekry, 
jako popovou hvězdu obletovanou 
fanoušky i jako oběť manipulovanou 
manažery a pronásledovanou bulvár-
ními novináři.

Režie: A. Kapadia / Vystupují: Amy 
Winehouse a další

17. 12. ve 20.0, 19. 12. v 17.00, 23. 
12. v 19.30, 29. 12. v 17.00

Milenci těch druhých
Romantická komedie / USA / 

101min / PREMIÉRA  / titulky / 
110,- / 15 +

Jake a Lainey spolu na univerzitní 
koleji zažili první sexuální zkušenost. A 
když si po letech vypráví o svých živo-

tech, zjišťují, že jim to ve vztazích moc 
nevychází. Hlavně v oblasti věrnosti. 
Zatímco Jake je profesionální suknič-
kář a záletník, Lainey je zase neustále 
zrazovanou kráskou. Proto se domluví 
a uzavřou mezi sebou přísně platonic-
kou, přátelskou dohodu o vzájemné 
vztahové výpomoci. Takového part-
nerství, které žádná nevěra nebo ně-
co podobného nemůže narušit. Nebo 
snad ano?

Režie: L. Headland/ Hrají: Jason 
Sudeikis, Alison Brie, Adam Scott , 
Jason Mantzoukas

19. 12. v 15.00, 21. 12. v 17.00
Husí kůže
Komedie, horor / USA / dabing / 

100,-
Teenager Zach se setkává s krásnou 

dívkou Hannou. Zach ale zjišťuje, že 
Hannah má tajemného otce, ze které-
ho se vyklube R. L. Stine, autor série 
bestsellerů s názvem Goosebumps. 
Ukazuje se, že existují reálné důvody, 
proč je takový podivín… Příšery, kte-
rými se jeho knihy proslavily, jsou sku-
tečné, a Stine své čtenáře chrání tím, že 
tato monstra drží uvězněná v knihách. 
Když Zach neúmyslně příšery z ruko-
pisů vypustí a ty začnou terorizovat 
celé městečko, je na Stineovi, Zachovi 
a Hannah, aby je znovu vrátili do knih, 
kam patří.

Režie: R. Lett erman/ Hrají: Jack 
Black, Dylan Minnett e, Odeya Rush, 
Amy Ryan

20. 12. v 15.00, 23. 12. v 17.00
Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící 

prášek
Rodinný, dobrodružný / Norsko / 

dabing / 87min / 90,- 
Jo Nesbø nepíše jen geniální detek-

tivky, je také autorem série knížek pro 
děti. Hlavním hrdinou je ztřeštěný 
vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza 
a klučina jménem Bulík.  Poté, co v 
roli asistenta doktora Proktora zjistí, že 
jeho nejnovější vynález, prášek proti 
prdění, nefunguje, vnukne mu myšlen-
ku, že by měl vynalézt prášek fungující 
opačně. Jenže o vynález mají zájem i 
nekalé živly, pan Trán a jeho vykutále-
ní synáčci Truls a Trym.

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

20. 12. v 15.45
Louskáček
Bolšoj balet / ZÁZNAM / 125min 

(1 přestávka) / 250,- (senioři, studenti 
200,- Kč)

Louskáček je rozkošné vánoční před-
stavení pro celou rodinu, pohádka o 
holčičce Marušce a jejím kouzelném 
vánočním dárku – louskáčku na oře-
chy, který se v její fantazii promění 
v krásného prince. Balet na motivy 
pohádky E. T. A. Hoff manna je sym-
bolem vánoční atmosféry po celém 
světě.

Choreografi e: Jurij Grigorovič podle 
Maria Petipy / Hudba: Petr Iljič Čaj-
kovskij

21. 12. ve 20.00
Stále spolu
Dokument / ČR / 75min / Filmový 

klub / 80,-
Na šumavských stráních panuje 

ticho a klid. Jen v okolí stavení rodiny 
Mlčochových bývá rušno. Vystudova-
ný kybernetik Petr a učitelka Simona 
mají totiž 9 dětí. Řád rodinného klanu 
stanovuje Petr, který sám sebe vnímá 
jako „profesionálního otce“. Rozhodl, 
že on a jeho rodina se vzdají výdobyt-
ků moderní civilizace, aby ve jménu 

svobody mohli žít v souladu s příro-
dou, volně a nezávazně. Za jakou cenu 
je tato svoboda vykoupena a jaké hod-
noty naopak rodina svou nonkonfor-
mitou získává?

Režie: E. Tomanová 

22. 12. v 17.00
Proč jsem nesnědl svého taťku
Animovaný, rodinný, dobrodružný / 

Francie / 95min / dabing / 100,- (děti 
80,-)

Dnes je mnoho důvodů, proč nejíst 
své rodiče. Ale vždy to tak nebýva-
lo. Především v dobách, kdy jsme byli 
na půli cesty mezi opicí a člověkem. 
Hlavní hrdina se jmenuje Edward. To, 
co mu chybí na velikosti a síle, dokáže 
nahradit svou neuvěřitelnou geniali-
tou. Díky tomu objeví tajemství ohně, 
lovu, moderní způsob bydlení, lás-
ku i naději. Zvrátí veškeré zavedené 
pořádky a dovede svůj druh s drzostí 
a humorem vstříc skutečné lidské exis-
tenci – kde sníst něčího otce (natož 
vlastního) prostě není v pořádku.

Režie: J. Debbouze

Od 24. 12. – informace o časech a 
verzích na webu kina

Star Wars: Síla se probouzí
Sci-Fi, dobrodružný, akční, fantasy 

/ USA / 136min / 2D i 3D titulky i 
dabing / 2D 130,-; 3D 165,-

Lucasfi lm a vizionářský režisér J. J. 
Abrams spojili síly, aby vás znovu pře-
nesli do předaleké galaxie. Star Wars se 
vracejí na plátna kin fi lmem Star Wars: 
Síla se probouzí.

Režie: J. J. Abrams/ Hrají: Harri-
son Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, 
Adam Driver, Daisy Ridley

24. 12. ve 13.00
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný / ČR / 90min / ZDAR-

MA
Malý výlet do Prahy nabídne Čtyř-

lístku úžasné setkání – na Karlově 
mostě je nejdříve přepadne obživlý lev 
ze sochy Bruncvíka, který je pak zave-
de do podzemních chodeb pražské-
ho Hradu, kde se setkají se samotným 
císařem Rudolfem! Ten podnikl ces-
tu časem z minulosti do přítomnosti, 
protože podle předpovědí věhlasných 
císařských astrologů jenom Čtyřlís-
tek může získat císaři zázračný kámen 
mudrců a zachránit tak císaři život i 
korunovační klenoty, o které usiluje 
proradný alchymista Kelly…

Režie: M. Žabka / Hrají: Bohdan 
Tůma, Ivan Trojan, Jiří Lábus, Ondřej 
Brzobohatý

24. 12. ve 22.30
Limonádový Joe aneb Koňská 

opera
Komedie, muzikál, western / ČR / 

95min / ZDARMA
Kolaloka to je zákon! Jedna z nejslav-

nějších a nejoblíbenějších českých fi l-
mových komedií, kde správní muži pijí 
pouze kolalokovu lihuprostou limoná-
du a zákon má podobu pistolníka, 
vybaveného přesnou muškou, zářivým 
úsměvem a lahodným tenorem.

Režie: O. Lipský / Hrají: Karel Fiala, 
Rudolf Deyl ml., Miloš Kopecký, Kvě-
ta Fialová, Olga Schoberová

26. a 9. 12. v 19.30, 27. 12. v 17.00
Už teď mi chybíš
Komedie, drama, romantický / Velká 

Británie / 112min / PŘEDPREMIÉ-
RA  / titulky / 100,- / 15 +

Milly a Jess byly odjakživa nejlepší-
mi kamarádkami. Jess po mnoha neú-
spěšných pokusech, kdy se pokusila 
otěhotnět, konečně prolomila smůlu a 

chce s Milly oslavit radostnou zprávu. 
Ta má bohužel úplně opačnou novin-
ku – byla jí zjištěna rakovina prsu. 
Dlouholeté kamarádky se tak ocitají 
před životní zkouškou, jak se poprat s 
vážným onemocněním jedné z nich, 
když druhá prožívá nejradostnější 
období svého života. Vydrží jejich přá-
telství všechno špatné i dobré?

Režie: C. Hardwicke/ Hrají: Drew 
Barrymore, Toni Collett e, Dominic 
Cooper, Paddy Considine

26. a 29. 12. a 2. 1. ve 20.00, 27. a 
28. 12. v 17.30, 30. 1. v 19.30, 3. 1. 
v 17.00

Padesátka
Komedie / ČR / 97min / 110,-
Co se stane na horách, zůstane na 

horách, a dole ať si dělaj, co chtěj. 
Opravdovým kořením Krkonoš jsou 
místní horalé. Lyžařka s jednou nohou, 
rolbař, jenž na Tři krále nepije, legen-
dární lovec žen ozdobený neplod-
ností, barman se zálibou ve věštění. A 
také Pavka, nejstarší žijící člen tradiční 
běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť jeho 
otec zlomil během padesátky hůlku a 
stejně doběh jedenáctej. Syn Jura mu 
dělá starosti. Místo běžkování totiž 
nahání úplně jiné padesátky. Je závis-
lý na svádění zralých žen, jimž vyhání 
mráz z duší…

Režie: V. Kotek / Hrají: Marek Tac-
lík, Ondřej Pavelka, Vilma Cibulková, 
Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Jakub Pra-
chař

27. 12. v 15.00
SNOOPY A CHARLIE BROWN. 
Peanuts ve fi lmu
Animovaná komedie / USA / 88min 

/ 100,- (děti 80,-)
Kdo nezná Snoopyho? Jediného 

pejska, který dokáže ze svého mimóz-
ního páníčka Charlieho Browna udě-
lat největšího hrdinu. Charlie je pro 
změnu nejslavnější světový outsider, 
jež šéfuje nejhoršímu baseballovému 
týmu a nedokáže promluvit na svou 
tajnou láskou. Nyní se Charlie, nejmé-
ně pravděpodobný hrdina, vydává na 
nebezpečnou výpravu, zatímco Snoo-
py se utkává se svým největším nepří-
telem, Rudým baronem. 

Režie: S. Martino / Mluví: Matěj 
Převrátil, Daniel Ritchev, Mikuláš Pře-
vrátil, Anna Cesková

28. 12. v 15.30
Mimoni
Animovaný, komedie / USA / 

100min / dabing / 80,-
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč 

vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomi-
lí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, 
padouchovi s velkým P? Odpověď při-
náší animovaná komedie Mimoni! 

Režie: P. Coffi  n, K. Balda / Mluví: 
Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří 
Klem

28. 12. ve 20.00
Zbrusu Nový zákon
Komedie / Lucembursko, Belgie, 

Francie /115min / titulky / Filmový 
klub / 90,- / 12+

Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je 
to pěkně nesnesitelný morous, který 
nosí ponožky do pantofl í a celé dny 
tráví vymýšlením absurdních zákonů 
a znepříjemňuje lidem život. Je to tro-
chu jiný příběh, protože tenhle Bůh 
má kromě syna Ježíše ještě manželku a 
malou dceru, která ho nemůže vystát a 
jednoho dne pošle na truc všem lidem 
na světě SMS s datem jejich smrti. Co 
se asi stane, když se někdo dozví, že 
mu do konce života zbývá měsíc, nebo 
naopak 62 let?
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