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4., 9. a 26. 12. ve 20.00, 13. a 21. 
12. v 19.30

VRA ŽDA V ORIENT EXPRE-
SU

Krimi, drama / USA / 110min / 
titulky / 110,- / 12+

To, co začíná jako luxusní jízda 
vlakem z Istanbulu do Londýna, se 
rychle promění v jeden z nejnapí-
navějších a nejzáhadnějších detek-
tivních příběhů. Předloha A. Chris-
tie popisuje osudy třinácti pasažérů 
uvízlých v přepychovém vlaku Ori-
ent expresu kdesi ve sněhových závě-
jích na Balkáně. 

V okamžiku, kdy ve vlaku do-
jde k záhadné vraždě amerického 
obchodníka, každý z nich se stává 
podezřelým. 

Ve vlaku naštěstí nechybí jeden 
neobyčejný Belgičan s velkým kní-
rem a dokonale pracujícími šedými 
mozkovými buňkami. A právě tento 
nejslavnější detektiv na světě, Her-
cule Poirot, musí závodit s časem, 
aby vyřešil smrtící hádanku dříve, 
než neznámý vrah znovu udeří.

Režie: K. Branagh / Hrají: K. 
Branagh, Penélope Cruz, Willem 
Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp.

5. 12. ve 20.00
ČÁRA 
Krimi, thriller / Slovensko / 

108min / titulky / 100,- / 15+
Adam Krajňák je otcem rodiny a 

také hlavou pohraniční kriminální 
skupiny, která pašuje přes sloven-
sko-ukrajinskou hranici cigarety. 
Zastává nenahraditelnou roli stara-
jícího se důvěrníka, ale také zásado-
vého a nekompromisního vůdce. 
Klidný souběh obou prolínajících 
se světů se však se vzrůstající ner-
vozitou, kvůli nově budované hrani-
ci schengenského prostoru, začíná 
pomalu otřásat. 

Režie: P. Bebjak/ Hrají: Emília 
Vášáryová, Tomáš Maštalír, Zuzana 
Fialová, Milan Mikulčík.

5. 12. v 17.00, 7. 12. v 17.30, 14. 
12. v 17.15, 17. 12. v 19.45, 20. 12. 
ve 20.00

MILADA
Drama, životopisný / ČR / 130min 

/ 110,- 
Na plátna kin se vůbec poprvé 

dostane dramatický osud Milady 
Horákové, který ve své době otřá-
sl světem. Scénář Davida Mrnky na 
základě skutečných událostí a bez 
zbytečného patosu vypráví osobní 
příběh hlavní protagonistky. 

Zaznamenává Miladiny ambi-
ce i pochybnosti, rozpolcenost 
mezi povinnostmi k vlasti a rodině, 
odhodlání žít v souladu se svým pře-
svědčením.

Režie: D. Mrnka/ Hrají: Ayelet 
Zurer, Robert Gant, Vica Kerekes, 
Vladimír Javorský, Aňa Geislerová.

5. 12. v 17.30, 13. 12. v 18.00
LAJKA 
Loutkový, animovaný, sci-fi  muzi-

kál / ČR / 85min / 110,-
Nelehký je život fenky Lajky na 

periférii ruského velkoměsta. Po 
svém odchytu je násilně přeškolena 
na průkopnici kosmonautiky. Záhy 
po startu Lajku do vesmíru následu-
je množství dalších zvířat, překotně 
vypouštěných z Hustonu a Bajkonu-
ru. 

Zvířata bloudí vesmírem, až nako-
nec za pomoci černé díry šťast-
ně obydlí vzdálenou planetu. Po 

nedlouhé době jejich harmonické-
ho, nikým nerušeného soužití s míst-
ními živočichy k nim však doputuje 
i první člověk, a harmonický, i ten 
holý život zvířat je rázem ohrožen.

Režie: Aurel Klimt.

5. 12. v 19.30
HANS ZIMMER V PRA ZE
Záznam koncertu / 150min / 180,-
Užijte si záznam koncertu mis-

tra fi lmové hudby, Hanse Zimmera. 
Zimmer je skladatelem mnoha neji-
koničtějších fi lmových soundtracků 
současné doby a hudebníkem světo-
vého kalibru. 

Do jeho autorské dílny patří napří-
klad hudba z fi lmů Piráti z Karibiku, 
Madagaskar, Sherlock Holmes, Gla-
diátor nebo trilogie Temný rytíř.

Režie: Tim Van Someren.

6. 12. v 17.30, 11. 12. v 17.00, 12. 
a 19. 12. ve 20.00, 13. 12. ve 14.30

ZAHRA DNICTVÍ: NÁPADNÍK
Milostné drama / ČR / 113min / 

120,- (od 11. 12. 110,-)
Třetí fi lm cyklu Zahradnictví s 

názvem Nápadník se odehrává na 
samém konci let padesátých. Je pří-
během lásky, tentokrát lásky mile-
necké. 

Vypráví o bitvě mezi rodiči a dět-
mi, poznamenanými válkou a komu-
nistickým převratem. Nápadník s tra-
gikomickým nadhledem obkresluje 
ostrou zlomovou linii mezi předvá-
lečnou a poválečnou generací. Gene-
rační střet vychází z odlišných zkuše-
ností rodičů a jejich dětí. 

Každá generace má svoji předsta-
vu o tom, jak k takovému štěstí dojít, 
a jisté je, že k němu musí najít cestu 
sama.

Režie: J. Hřebejk / Hrají: Anna Fia-
lová, Aňa Geislerová, Martin Finger, 
Gabriela Míčová, Klára Melíšková, 
Sabina Remundová.

7. 12. v 18.00
ANDREA CHÉNIER 
Živě přes satelit Teatro alla Sca-

la, Milán (zahajovací opera sezóny) 
/ 155min / 240,- (studenti, senioři 
190,-)

Diva 21. století Anna Netrebko se 
představí po boku svého manžela, 
Yusifa Eyvazova v prosincovém 
představení Andrea Chénier. Publi-
kum v kinech po celém světě bude 
mít možnost si užít živě jednu z 
nejdůležitějších operních událostí 
sezóny – zahajovací večer v Teatro 
alla Scalla v italském Miláně.

8., 9., 16., 23. a 26. 12. v 17.30, 
10. 12. v 17.00, 30. 12. v 15.00

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Rodinný / ČR / 106min / 110,-
Vánoční fi lm plný kouzel Přá-

ní k mání. Nadčasovým příběhem 
chtějí fi lmaři navázat na tradici čes-
kých hraných fi lmů pro celou rodi-
nu, ve kterých je současné prostředí 
prošpikováno fantazií a ve kterých se 
může stát cokoliv.

Režie: V. Karas / Hrají: Jitka Čadek 
Čvančarová, Martin Myšička, Vítěz-
slav Jandák, Jan Vondráček, Simona 
Babčáková, Milan Šteindler.

8. 12. v 19.30, 17. 12. ve 20.00
THOR: RA GNAROK
Akční, dobrodružný / USA / 

130min / 2D dabing, titulky / 100,- 
/12+

Th or je uvězněn na opačném kon-
ci vesmíru bez svého mocného kla-

diva a je nucen pustit se do závodu 
s časem, aby se vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok - zkázu 
svého domova a konec asgardské 
civilizace - který se snaží rozpoutat 
mocný nový nepřítel, nemilosrdná 
Hela. Předtím ale musí přežít smrtí-
cí gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá 
tváří v tvář svému bývalému spojen-
ci z řad Avengers - neuvěřitelnému 
Hulkovi.

Režie: T. Waititi / Hrají: Chris 
Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate 
Blanchett , Idris Elba. 

9. 12. v 17.00, 12. 12. v 19.30
NA SHLEDANOU TAM NAHO-

ŘE
Komedie, drama / Francie / 

117min / titulky / 110,-
Listopad 1918. Do konce světo-

vé války zbývá jen pár dní. Poručík 
Henri je přesto ochotný kvůli uzná-
ní a povýšení jít přes mrtvoly a žene 
svou jednotku do nesmyslného úto-
ku. Tato zbytečná zteč na kótu 113 
nerozlučitelně spojí dva vojíny, nená-
padného účetního Alberta a nadané-
ho umělce Édouarda. 

Albert totiž skončí po výbuchu 
zasypaný v zákopu, Édouard ho 
vyhrabe a zachrání. Hned nato jej ale 
zasáhne střepina granátu a přijde o 
kus obličeje. 

Toto znetvoření, které Édouard 
skrývá pod bláznivými maskami, 
ovlivní životní příběh obou vojáků i 
po demobilizaci.

9., 15. a 23. 12. v 19.30
MATKY NA TAHU O VÁNO-

CÍCH
Komedie / USA / 116min / 110,-
Amy, Carla a Kiki, matky na tahu... 

Tentokrát o Vánocích:-)
Režie: J. Lucas, S. Moore / Hrají: 

Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn 
Hahn, Christine Baranski, Susan 
Sarandon.

10. 12. ve 14.00, 2. 1. v 15.30, 16. 
a 27. 12. v 15.00

PŘÍŠERÁKOVI
Animovaný / Německo, V. Británie 

/ 96min / dabing / 100,-
Animovaná rodinná komedie o 

prokletí, které možná pomůže jed-
né ne právě spokojené rodince najít 
štěstí.

Wishbonovi nejsou právě šťastná 
rodinka. Máma Emma má knihku-
pectví, které je před krachem, táta 
Frank je přepracovaný a každý den 
trpí pod tyranským šéfem. 

Dcera Fay je nešťastná, stydlivá 
teenagerka a syn Max je sice mate-
matický genius, ale ve škole ho ostat-
ní šikanují.

Režie: H. Tappe. 

10. 12. v 16.00, 20. 12. v 17.30
MŮJ ŽIVOT CUKETKY
Animovaný, rodinný / Francie, 

Švýcarsko / 66min / 120,-
Když se devítiletý Ikar, přezdíva-

ný Cuketa, dostane po smrti svo-
jí maminky do dětského domova, 
netuší, že i na takovém místě můžete 
potkat přátele, lásku, a ano, dokonce 
i být šťastný. 

Nejlepší rodina může být totiž i 
ta, kterou si sami vyberete. Půvabný 
švýcarský animovaný fi lm, uvedený 
například na 69. MFF v Cannes, byl 
přijat s nadšením diváky i fi lmovou 
kritikou.

Režie: Claude Barras.
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