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vých. Jeho páníčci ale musí za prací 
do Japonska. Má to jeden háček: pes 
s nimi nesmí. Proto se rozhodnou, že 
Ozzyho dají do luxusního psího hote-
lu Modrá zátoka. Ozzy však zjistí, že 
tohle místo je jen zástěrkou majite-
le, který vozí psy do skutečné Modré 
zátoky, což je psí vězení. Ozzy se roz-
hodne pro útěk, a ve štychu nenechá 
ani své nové psí přátele.
Režie: A. Rodriguez, N. La Casa

3. a 4. 2. v 17.00, 20. 2. v 17.30
PSÍ POSLÁNÍ
Komedie, drama / USA / dabing / 
110,-
Všichni psi jednou přijdou do nebe… 
Ale nejprve musí splnit své poslání. 
Podle stejnojmenného knižního best-
selleru Bruce W. Camerona.
Režie: L. Hallström/ Hrají: Dennis 
Quaid, Britt  Robertson, Logan Miller

2. 2. v 17.00, 19. 2. v 19.30
ZAKLADATEL 
Životopisný, drama / USA / 115min / 
titulky / 110,- / 12+
Skutečný příběh muže, který vybu-
doval nejznámější síť rychlého občer-
stvení na světě. V roce 1954 dostal 
Ray Kroc objednávku na 6 mixérů 
na výrobu mléčných šejků od bratrů 
McDonaldových, kteří provozovali 
malou restauraci s hamburgery. Toto 
neobvykle velké množství ho okamži-
tě zaujalo a rozhodl se, že dodávku 
vyřídí osobně. Od tohoto momentu se 
začala psát historie obrovského impé-
ria McDonald, do kterého dnes pat-
ří neuvěřitelných 35.000 poboček po 
celém světě.
Režie: J. L. Hancock/ Hrají: Michael 
Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wil-
son

2. 2. v 19.30, 5. 2. v 17.30
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ 
KA PITOLA
Akční, thriller / Kanada / 107min / 
titulky / 120,- / 15+
Závěrečný díl, který přímo navazu-
je na události snímku Resident Evil: 
Odveta. Alice jako jediná přežije klí-
čový střet s nemrtvými, který měl roz-
hodnout o osudu lidstva. Nyní se Ali-
ce musí vrátit tam, kde celá katastrofa 
začala - do podzemního komplexu 
Hive v Raccoon City, kde společnost 
Umbrella Corporation hromadí své 
síly a chystá fi nální útok proti posled-
ním hrstkám lidí, kterým se apokalyp-
su dosud podařilo přežít.
Režie: Paul W.S. Anderson/ Hra-
jí: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn 
Roberts, Ruby Rose

2. a 8. 2. ve 20.00, 15. 2. v 17.30
LA LA LAND
Komedie, muzikál / USA / 127min / 
titulky / 110,-
Moderní pojetí klasického hollywood-
ského milostného románu, umocněné 
skvělými písničkami, doprovázenými 
velkolepými tanečními čísly, líčí vášni-
vý milostný vztah; od něžného vzruše-
ní rozvíjející se lásky až po trpké zkla-
mání z velkých ambicí. 
Režie: D. Chazelle/ Hrají: Ryan 
Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, 
John Legend

3. 2. v 15.00
DIVOKÉ VLNY 2
Animovaný / USA / 85min / dabing 
/ 110,-
Surfaři ve fraku jsou zpět! Tučňáci už 
zase staví na hlavu zavedené pořádky, 
věnují se surfování na prkně a tráví čas 

na pláži. Možná ne úplně všichni, ale 
zcela jistě mladý tučňák Cody, který se 
ve fi lmu Divoké vlny stal překvapivým 
šampionem v surfování a teď se vrací 
ve velkém stylu na prkně.
Režie: H. Yu

3. 2. v 15.30, 14. 2. v 17.00, 19. 2. ve 
14.45, 20. a 24. 2. v 15.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka / ČR / 90min / 100,-
Anděl Páně 2 je volným pokračová-
ním úspěšné vánoční pohádky s I. Tro-
janem a J. Dvořákem v hlavních rolích. 
Hádka Petronela s Uriášem o Jablko 
poznání skončí neslavně. V potyčce 
se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. 
Anděl - popleta a jeho kamarád čert-
pokušitel musí šupem na svět Jablko 
poznání najít a přinést zpátky. 
Režie: J. Strach/ Hrají: Ivan Trojan, Jiří 
Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníč-
ková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka, Voj-
těch Dyk, Pavel Liška

3. a 21. 2. v 19.30, 5. 2 ve 20.00
KRUHY
Horor / USA / 102min / titulky / 
120,- / 12+
Kruhy se odehrávají třináct let po 
událostech předchozího dílu. Pří-
běh o vraždícím fi lmu je považován 
jen za hororovou historku, přesto stu-
dentku Julii zneklidní změna chová-
ní jejího přítele Holta, který prý video 
viděl. Přes jeho varování se na ně podí-
vá. Nepochopitelný sestřih zdánlivě 
nesouvisejících scén korunuje telefo-
nát, ve kterém jí neznámý hlas oznámí, 
že přesně za týden zemře. Protože ji v 
tu chvíli začnou různé děsivé událos-
ti provázet doslova na každém kroku, 
nebere Julia varování rozhodně na leh-
kou váhu.
Režie: F. J. Gutierrez/ Hrají: Bonnie 
Morgan, Matilda Lutz, Alex Roe

3. 2. ve 20.00, 15. 2. v 14.30, 20. 2. v 
17.00, 11. 2. v 19.30
VŠECHNO NEBO NIC
Romantický / ČR / 107min / 120,-
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, 
nerozlučné kamarádky, a taky spolu-
majitelky malého knihkupectví. Lin-
da je rozvedená, vzdělaná, praktická, 
má malou dceru a pocit zodpověd-
nosti. Ten naopak chybí Vandě, svo-
bodné, veselé, nezávislé krásce, která 
sice muže přitahuje jako magnet, ale 
její živelnosti žádný nestačí. A tak hle-
dá toho pravého. Aktivně. V obchodě 
s nimi pracuje Edo, který taky touží po 
lásce na věky věků, ale jako plachý, cit-
livý a introvertní gay to má těžké. Živo-
ty téhle trojice nakonec stejně zamotá 
několik mužů. 
Režie: M. Ferencová/ Hrají: Táňa Pau-
hofová, Klára Issová, Ondřej Sokol, 
Luděk Sobota, Jan Budař

4. a 23. 2. v 15.30
ZPÍVEJ
Animovaná komedie / USA / 110min 
/ dabing / 100,-
Koalí král zábavního průmyslu (býva-
lý) marně přemýšlí, jak udržet svůj 
podnik na nohou, než ho napadne 
uspořádat pěveckou soutěž. Ukáže se, 
že město, ve kterém žije, přímo oplývá 
talenty. Jak vybrat jen jeden? 
Režie: G. Jennings

4. 2. v 19.30, 15. 2. v 17.00
JÁ, DANIEL BLAKE
Drama / Velká Británie / 101min / 
titulky / FK / 90,- / 12+
Sociálně apelativní a v současnosti až 
nepříjemně aktuální snímek vyprá-

ví příběh padesátníka Daniela Blakea 
z Newcastlu, který se poté, co utr-
pí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím 
kolotoči žádostí o podpůrné státní 
dávky. Zatímco se snaží prokousat 
absurdními byrokratickými proce-
sy, potkává svobodnou matku Katie 
a její dvě děti. Daniel a Katie se kaž-
dý po svém snaží vypořádat s příkoří-
mi systému a přitom neztratit zbytky 
důstojnosti.
Režie: K. Loach/ Hrají:  David 
Johns, Natalie Ann Jamieson, Colin 
Coombs

5. 2. v 15.00. 22. 2. v 17.30
ROGUE ONE: STAR WARS STO-
RY
Sci-fi  / USA / dabing / 100,-
Rogue One: Star Wars Story je první z 
nové série samostatných fi lmů Lucas-
fi lmu. Vypráví příběh skupiny netra-
dičních hrdinů, kteří se dají dohro-
mady, aby splnili odvážný a zdánlivě 
nemožný úkol: ukrást plány Hvězdy 
smrti.  
Režie: G. Edwards/ Hrají: Felicity 
Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, 
Donnie Yen

5. 2. ve 14.00
LICHOŽROUTI
Animovaný / ČR / 83min / 90,- 
LICHOŽROUTI jsou malí neviditel-
ní tvorové, kteří mohou za to, že nám 
lidem z každého páru ponožek vždy 
zůstane jen jedna – ta lichá. Ponožka-
mi se totiž živí! S trochou nadsázky se 
dá říct, že poselství fi lmu zní: „Rodina 
je nade vše! Drž se té, kterou máš, měj 
ji rád a dělej vše pro to, aby byla dob-
rá, protože jinou na tomhle světě mít 
nebudeš. A je jedno, jestli jsi člověk, 
nebo LICHOŽROUT!“
Režie: G. Miklínová

5. 2. v 15.45
LABUTÍ JEZERO
Bolšoj balet – záznam / 180min / 
250,- (studenti a senioři 200,-)
Klasické Labutí jezero je symbolem 
Bolšovo baletu a ruské baletní tradice. 
Romantická báje o dívkách zakletých 
do labutí, které může vysvobodit jen 
čistá láska, je odrazovým můstkem pro 
tanec nadlidského půvabu a elegan-
ce, ve kterém se prolíná krása lidská a 
labutí.
Čajkovskij / Grigorovič

5. 2. v 19.30
ASSASSIN’S CREED
Akční, dobrodružný / USA / 102min 
/ titulky / 110,- / 12+
Usvědčený vrah Callum Lynch je 
nedobrovolně vysvobozen z cely smr-
ti. Jeho novým vězením se stává tajné 
zařízení Abstergo, vybavené revoluč-
ní technologií, která umožňuje prožít 
vzpomínky předků. Callum se pro-
pojí se svým prapředkem žijícím v 15. 
století, který je členem bratrstva asa-
sínů, které už několik století vede skry-
tou válku s řádem templářů, svým 
odvěkým nepřítelem. Tajná organizace 
asasínů se zavázala chránit svobodnou 
vůli lidstva a snaží se zabránit tomu, 
aby se nepovolaní zmocnili artefaktu 
nazývaného Jablko Ráje. 
Režie: J. Kurzel / Hrají: Michael 
Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy 
Irons, Brendan Gleeson

6. 2. v 17.00
POHÁDKY PRO EMU
Komedie, romantický / ČR / 112min 
/ 90,- 
Petr pracuje řadu let v Londýně. Zabě-

haný rytmus jednoho dne přeruší 
podivný telefonát z Prahy. V nemocni-
ci leží po autonehodě svobodná mat-
ka, která ho v případě nouze uvedla 
jako opatrovníka svého dítěte. Ema 
je totiž jeho dcera. Petr je naprosto 
šokován. Musí jít o nějaký omyl. Pře-
sto nedokáže nad situací jen tak máv-
nout rukou. Co když je Ema opravdu 
jeho dcera, a on je její jediná šance, jak 
se vyhnout dětskému domovu? Chla-
povi, který byl do padesáti let zvyklý 
žít sám, převrátí soužití s osmiletou 
holčičkou život doslova vzhůru noha-
ma. 
Režie: R. Havlík / Hrají: Anna Geisle-
rová, Ondřej Vetchý, Ema Švábenská, 
Vilma Cibulková, Anna Polívková

6. a 27. 2. v 17.30
PATERSON
Drama / USA / 118min / titulky / 
90,- / 12+
Paterson je řidič autobusu. Každý 
den je zdánlivě stejný, jako ten přede-
šlý: projíždí trasou své linky a poslou-
chá úryvky konverzací. Píše básně do 
notýsku, zastaví se v baru na jedno 
pivo, a přichází domů za svou ženou 
Laurou. Život Laury je pravým opa-
kem – vše se v něm neustále mění a 
každý den přináší nové sny a nápady. 
Paterson a Laura se vzájemně milují a 
podporují: on jí pomáhá realizovat plá-
ny, ona obdivuje jeho básnické nadání. 
Film je příběhem vítězství a porážek 
všedního dne a krásy, která se skrývá i 
v těch nejmenších detailech.
Režie: J. Jarmusch / Hrají: Adam Dri-
ver, Golshift eh Farahani

6. 2. v 19.30, 21. 2. ve 20.00
RICHARD MÜLLER: NEPOZNA-
NÝ
Dokument / ČR, SR / 90min / slo-
vensky / FK (6. 2.) / 80,-
Intimní pohled do života legendární-
ho zpěváka R. Müllera na pozadí jeho 
koncertního turné s kapelou Fragile.
Režie: M. Remo / Účinkují: Richard 
Müller, Soňa Müllerová, Iva Bitt o-
vá, Dan Bárta, Martin Dejdar, Michal 
Horáček, Michal Pavlíček, Helena 
Vondráčková

6. 2. ve 20.00
ROZPOLCENÝ
Th riller / USA / 116min / titulky / 
120,- / 12+
V Kevinovi se skrývá 23 různých 
osob. Každou chvílí se má objevit 
čtyřiadvacátá. Režisér děsivých fi lmů 
s šokujícími pointami M. Night Shy-
amalan přidává další klenot do sbírky 
privátní hrůzy. Rozpolcený je koncer-
tem jednoho herce, Jamese McAvo-
ye, kterému se podařilo vytvořit jedno 
z nejděsivějších monster, jaká se kdy 
objevila na fi lmovém plátně.
Režie: M. Night Shyamalan/ Hrají: 
James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Bet-
ty Buckley

7. 2. v 17.00
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
Dobrodružný, fantasy / USA, Čína / 
94min / dabing / 110,- / 12+
Žoldák Garin přijel do Číny získat 
tajemství střelného prachu. Nebezpeč-
ná mise však nemohla dopadnout dob-
ře, a ani výjimečný lukostřelec Garin
se nedokázal ubránit přesile bojovní-
ků tajného uskupení, zvaného Beze-
jmenný řád. Jejich prvotním úkolem 
je ochrana masivní zdi, při pohledu 
na niž by Garinovi i jeho příteli spadla 
čelist, kdyby jim nehrozila poprava. Na 
tu ale nedojde, na zeď zaútočí armáda 


