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9. 10. v 19.30
PO BOUŘI
Drama / Japonsko / 117min / 

titulky / Filmový klub / 90,- 
Nejsilnější bouře jsou ty, při kte-

rých se nepohne ani lístek. Mistrov-
ské japonské rodinné drama o mar-
notratném muži, který hledá cestu 
ke svému malému synovi a bývalé 
ženě.

Režie: H. Koreeda / Hrají: Hiroshi 
Abe, Taiy Yoshizawa, Kirin Kiki

9. 10. ve 20.00
AMITYVILLE: PROBUZENÍ 
Horor / USA / 85min / 110,- / 

12+
Bella, její dvojče James a malá sest-

ra Juliet se s matkou přestěhují do 
nového domu. Hlavním důvodem 
je, že potřebují ušetřit, aby mohli 
pro Jamese, který je v kómatu, zapla-
tit nákladnou zdravotní péči. Zkrát-
ka jsou v situaci, kdy si příliš vybí-
rat nemohou, a dům Amityville jim 
vyhovuje. 

Navíc James nejen že nečekaně 
nabyde vědomí, ale začne se zázrač-
ně uzdravovat. Bohužel to je z domu 
pravděpodobně poslední dobrá zprá-
va. Jejich radost netrvá dlouho. V 
domě se začnou dít další nadpřiroze-
né jevy, a ty už nejsou tak radostné. 
Spíše děsivé. 

Režie: F. Khalfoun/ Hrají: Jennifer 
Jason Leigh, Bella Th orne, Cameron 
Monaghan

10. 10. v 19.30
ČERVENÁ
Dokument / ČR / 80min / 80,-
Celovečerní dokumentární fi lm 

Olgy Sommerové o světově proslulé 
operní pěvkyni a herečce Soně Čer-
vené je příběhem ženy, jejíž malé 
dějiny, soukromý a profesní život, 
byly ovlivněny velkými dějinami 
Evropy 20. století. Její umělecká drá-
ha čítá sto operních rolí ve čtyřech 
tisících vystoupeních na jevištích 
pěti kontinentů.

Režie: O. Sommerová

10. 10. v 17.30
PIRÁTI Z KA RIBIKU: SALA-

ZAROVA POMSTA
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 

/ 129min / dabing / 100,-
V pokračování dobrodružství se 

kapitán Jack Sparrow, ke kterému se 
štěstěna opět obrátila zády, ocitá tvá-
ří v tvář bandě smrtících pirátských 
duchů vedených strašlivým kapitá-
nem Salazarem, kterým se podaři-
lo uniknout z Ďáblova trojúhelníku 
a jejichž touhou je připravit o život 
každého piráta - a zejména Jacka. 
Jeho jedinou nadějí na přežití je báj-
ný Poseidonův trojzubec, ale pokud 
má mít šanci, musí přesvědčit ke 
spolupráci Carinu Smyth, geniální 
a krásnou astronomku, a Henryho, 
tvrdohlavého mladého námořníka a 
člena královského námořnictva. 

Režie: J. Rønning, E. Sandberg/ 
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, 
Kaya Scodelario, Geoff rey Rush

12., 14. a 20. 10. v 17.00, 16. 10. 
v 17.30, 22. 10. v 18.00

ALIBI NA MÍRU
Komedie / Francie / 90min / 

PREMIÉRA  / titulky / 110,- 
Užívejte si neřestí, Alibi na míru to 

za vás vyžehlí. A nikdo se nic nedo-
zví. Bláznivá komedie o kanceláři, 
která poskytne alibi na cokoliv, co 
chcete. 

Na fotbal, místo na večeři s pří-
buznými? Ulejt se z práce? Aférka? 
Nevěra? Nebo mít prostě chvíli klid 
od všeho? Hrdinové z Alibi na míru 
všechno zařídí, a nikdo nemá ani 
páru. Ale ouha! Věci se někdy umí 
zamotat.

Režie: P. Lacheau/ Hrají: Philip-
pe Lacheau, Élodie Fontan, Didier 
Bourdon

12., 14., 18. a 31. 10. ve 20.00, 
13., 21. a 22. 10. v 19.30

SNĚHULÁK
Krimi, drama / USA, V. Británie / 

PREMIÉRA  / titulky / 120,- / 15+
Po tomhle fi lmu si už nikdy nepo-

stavíte sněhuláka s radostí. Nejúspěš-
nější autor současné krimi Jo Nesbø, 
nejsvéráznější románový detektiv 
Harry Hole a jeden z nejcharisma-
tičtějších herců své generace Micha-
el Fassbender se spojili v adaptaci 
slavného detektivního thrilleru, jenž 
spolu s dalšími deseti „Holeovkami“ 
kraluje žebříčkům nejčtenějších knih 
současnosti.

Režie: T. Alfredson/ Hrají: Micha-
el Fassbender, Rebecca Ferguson, J. 
K. Simmons, Charlott e Gainsbourg

Be2Can

12. 10. v 19.30
ČTVEREC 
Drama / Švédsko, Dánsko / 

142min / titulky / 90,- (FK 70,-) / 
15+ 

Cristian je kurátorem prestižního 
muzea moderního umění, které prá-
vě chystá odvážnou konceptuální 
výstavu. Její ústřední myšlenkou je 
čtverec o rozměrech 4 x 4 metry. Uv-
nitř něj platí pravidlo naprosté rov-
nosti a tolerance. Podobně jako celá 
švédská společnost se i konceptuál-
ní výstava začíná utápět v bizarním 
zmatku, který defi nuje napětí mezi 
liberálními hodnotami, egoismem 
a sobectvím. Vítejte ve čtverci jmé-
nem současná Evropa. 

Režie: R. Östlund / Hrají: Elisabe-
th Moss, Dominic West, Claes Bang 

13. 10. ve 20.00
O TĚLE A DUŠI 
Drama / Maďarsko / 116min / 

titulky / 90,- (FK 70,-) / 15+ 
Nekonvenční love story dvou 

odlišně zmrzačených lidí: stárnou-
cího fi nančního ředitele jatek, jemuž 
tělesný handicap brání v navázání 
bližšího vztahu a mladé, uzavřené 
kvalitářky masa, s dokonalou pamě-
tí, ale nepřekonatelnou fobií z těles-
ného kontaktu i potenciálního cito-
vého vzplanutí. 

Režie: I. Enyedi/ Hrají: Morcsá-
nyi Géza, Alexandra Borbély, Zoltán 
Schneider, Ervin Nagy

14. 10. v 19.30
KROTKÁ 
Drama / Francie / 143min / titul-

ky / 90,- (FK 70,-)  / 15+ 
Jednoho dne se ruské ženě, kte-

rá žije v zapadlé vesničce, vrátí balí-
ček, jejž poslala svému uvězněnému 
manželovi. Vystrašená a plná obav se 
vydává na pitoreskní cestu do odleh-
lé části země, kde stojí vězení, které 
je pro mnohé spíš nedobytnou pev-
ností. 

Čeká jí byrokratická absurdita, 
věrolomné charaktery ze společen-
ské spodiny, ústrky, násilí i poznání, 
že žalář nekončí zdmi a ostnatými 
dráty, ale pokračuje daleko za jejich 
hranice. 

Režie: S. Loznica / Hrají: Vasilina 
Makovceva, Boris Kamorzin, Valeriu 
Andriutã

15. 10. ve 20.00
WESTERN 
Drama / Německo, Bulharsko / 

119min / titulky / 90,- (FK 70,-)  / 
15+ 

Meinhard je samotářský dělník. 
Nikde se necítí doma, nečiní mu 
tedy problém přijmout šichtu v 
zapadlém koutě Bulharska, kde má 
německá parta v těžkých podmín-
kách vybudovat vodní elektrárnu. 
Odlehlá divočina, jazyková barié-
ra a cizinci, kteří o něm nic nevě-
dí, umožní Meinhardovi vyprávět o 
sobě jiný příběh a vystupovat jako 
hrdina a ochránce slabých. V místě, 
kde si lidé lépe rozumějí beze slov, 
pocítí touhu někam patřit. I za cenu 
toho, že si znepřátelí krajany, kteří na 
domorodce hledí svrchu a nijak se 
nenamáhají udržovat dobré vztahy. 

Režie: V. Grisebach / Hrají: Mein-
hard Neumann, Syuleyman Alilov 
Letifov, Veneta Fragnova

13. a 21. 10. v 17.00, 15. a 20. 10. 
v 19.30

BLADE RUNNER 2049
Th riller, sci-fi  / USA / 163min / 

titulky / 120,- / 15+
Třicet let po událostech první-

ho fi lmu odhaluje nový Blade Run-
ner a důstojník losangeleské policie 
K (Ryan Gosling) dlouho ukryté 
tajemství, které je natolik zásadní, 
že by mohlo zcela rozvrátit posled-
ní zbytky lidské společnosti. Toto 
odhalení ho nutí zahájit pátrání 
po Rickovi Deckardovi (Harrison 
Ford), bývalém Blade Runnerovi 
losangeleské policie, který je už 30 
let nezvěstný.

Režie: D. Villeneuve/ Hrají: Harri-
son Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, 
Robin Wright, Dave Bautista

14. 10. v 15.00
AUTA 3
Animovaný / USA / dabing / 

100,-
Legendární závoďák Blesk Mc-

Queen z ničeho nic zjistí, že ho 
nová generace závodních aut posla-
la mimo závodní dráhu, kterou nade 
vše miluje. 

Zpátky do hry mu může pomoci 
jen mladá talentovaná trenérka, která 
by sama chtěla prorazit, a vzpomín-
ky na báječného Doktora Hudsona 
Horneta. Slavný závoďák s číslem 
95 musí ve fi nále závodu o Zlatý píst 
všem dokázat, že nepatří do starého 
železa.

Režie: Brian Fee

14. a 21. 10. v 15.30, 15. 10. 
ve 14.00

MY LITT LE PONY FILM
Animovaný / USA / dabing / 

110,-
Když temná síla ohrožuje Pony-

ville, vydají se naši kamarádi na ces-
tu až na konec bájné Equestrie, pro-
tože musí zachránit svůj milovaný 
domov. Na cestě je čeká velké dob-
rodružství a spousta nových přátel.

Režie: J. Th iessen

22. 10. v 16.00
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animovaný / USA, Kanada / 

92min / dabing / 90,-
Po událostech prvního fi lmu musí 

veverčák Bručoun se svými přáte-

li zabránit starostovi Oakton City 
zbourat jejich domov kvůli plánova-
né výstavbě pochybného zábavního 
parku.

Režie: C. Brunker

18. 10. v 16.00
EMOJI VE FILMU
Animovaný / USA / 91min / 

dabing / 100,-
Emoji ve fi lmu vás vůbec popr-

vé zavedou do tajného světa uvnitř 
vašeho mobilu. V aplikaci pro texto-
vé zprávy se ukrývá Textopolis, buj-
ná metropole, ve které žijí vaši oblí-
bení Emoji v naději, že se jednou 
dostanou do zprávy. Každý z Emo-
ji má jen jeden výraz, až na smajlíka 
jménem Gene, který má výraz více-
významový. To je ovšem problém, a 
tak se Gene rozhodne stát „normál-
ním.“ 

Režie: T. Leondis

16. 10. v 19.30
ZKOUŠKA  DOSPĚLOSTI
Krimi, drama / Rumunsko, Francie 

/ 128min / titulky / Filmový klub / 
80,- 

Jako lékař a občan se Romeo těší 
úctě obyvatel malého města v Tran-
sylvánii. Jeho pověst se začne hrou-
tit.

Režie: C. Mungiu/ Hrají: Adrian 
Titieni, Maria-Victoria Dragus, Lia 
Bugnar

17. 10. v 19.30
MATRIX
Sci-fi  / USA, Austrálie / 136min / 

PREMIÉRA  / titulky / 80,- / 15+
Režie: Andy (Lilly) Wachowski, 

Larry (Lana) Wachowski / Hrají: 
Keanu Reeves, Laurence Fishburne, 
Carrie-Anne Moss

17. 10. ve 20.00
CARMEN
Opera Th eatre - Řím / 3 hodiny a 

10 minut, čtyři dějství / 240,- (stu-
denti a senioři 190,-)

19. a 20. 10. v 17.30, 1. 11. 
v 17.00

GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NE-
BEZPEČÍ

Akční, sci-fi  / USA / 109min / 
PREMIÉRA  / titulky 2D, 3D/ 3D 
140,-; 2D 110,-

Režie: D. Devlin/ Hrají: Katheryn 
Winnick, Gerard Butler, Jim Stur-
gess, Abbie Cornish, Ed Harris

19. 10. v 19.30, 21. 10. ve 20.00
MATKA !
Psychologický thriller / USA / 

115min / PREMIÉRA  / titulky / 
120,- / 15+

Režie: D. Aronofsky/ Hrají: Jenni-
fer Lawrence, Javier Bardem, Michel-
le Pfeiff er, Ed Harris, Domhnall 
Gleeson

19. a 20. 10. ve 20.00, 21. a 31. 
10. v 17.30, 22. 10. v 17.00

BAJKEŘI
Komedie / ČR / 95min / PREMI-

ÉRA  / 120,- 
Režie: M. Kopp / Hrají: Hana Vag-

nerová, Adam Mišík, Jan Komínek, 
Tomáš Matonoha, Michal Suchánek

30. 10. v 19.30
NAVŽDY
Drama / Slovinsko / 82min / titul-

ky / Filmový klub / 90,- 
Režie: D. Kozole/ Hrají: Dejan Spa-

sić, Marjuta Slamič, Peter Muševski


