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12. 2. v 17.15
120 BPM
Drama / Francie / 140min / titul-

ky / 90,-
Raná devadesátá léta minulého sto-

letí. AIDS si už deset let vybírá kru-
té oběti na životech, přesto aktivisté 
z pařížské pobočky hnutí ACT UP 
bojují s nezájmem veřejnosti, otu-
pělostí vlád a machinacemi farma-
ceutických fi rem. Nováček Nathan 
se seznamuje s radikálem hnutí Sea-
nem, jehož politický boj je zároveň 
bojem o život. Sean je HIV pozitivní 
a jeho čas se krátí...

Režie: R. Campillo/ Hrají: Adèle 
Haenel, Nahuel Pérez Biscayart, 
Arnaud Valois

12. 2. v 17.00, 26. 2. ve 20.00
ZTRA CEN V DŽUNGLI
Dobrodružný, akční, drama / Aus-

trálie / 115min / titulky / 100,-
Příroda zná jediné pravidlo. Přežít. 
Režie: G. McLean/ 
Hrají: Daniel Radcliff e, Th omas 

Kretschmann, Lily Sullivan, Yasmin 
Kassim, Alex Russel

6., 12. a 20. 2. ve 20.00
TŘI BILLBOARDY KOUSEK 

ZA EBBINGEM
Drama, komedie / USA, Velká Bri-

tánie / 115min / titulky / 110,- 
Režie: M. McDonagh /
Hrají: Frances McDormand, Woo-

dy Harrelson, Sam Rockwell, Abbie 
Cornish

13. 2. v 17.00, 18. 2. v 19.30, 26. 
2. v 16.30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z 
JEDIŮ

Sci-fi  / USA / 150min / dabing, 
titulky, 2D / 100,-

Ve fi lmu Star Wars: Poslední z 
Jediů od studia Lucasfi lm pokračuje 
sága rodu Skywalkerů. 

Režie: R. Johnson/ Hrají: Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, 
Daisy Ridley

13. 2. v 17.30
DOKUD NÁS SVATBA 

NEROZDĚLÍ
Komedie / Francie / 115min / 

titulky / 80,-
Když organizujete dokonale pro-

myšlenou, luxusní svatbu na fran-
couzském zámečku ze 17. století, 
úplně si to říká o průšvih. Když se 
má něco pokazit, věřte tomu, že se 
to opravdu pokazí. Profesionální sva-
tební agentura má na nezdary celých 
24 hodin. Zvlášť když šéf agentury 
z přátelství zaměstná vlezlého foto-
grafa, kterého spíš než focení zajímá 
svatební pohoštění, najde záskok za 
kapelu, pro který je „decentní zába-
va“ neznámým pojmem, a ženicho-
vo půlnoční překvapení defi nitivně 
změní celou svatbu v grotesku. 

Režie: E. Toledano / Hrají: Jean-
Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles 
Lellouche, Suzanne Clément

13. 2. ve 20.00
LA TRA VIATA
Opera Th eatre, Řím / satelitní pře-

nos záznamu / 210min / 240,- (seni-
oři, děti 190,-)

Režie: Sofi a Coppola / Hudba: 
Giuseppe Verdi 

14. 2. v 18.00, 27. 2. v 19.30
NA KONCI SVĚTA
Drama / Velká Británie / 104min / 

titulky / 80,- / 15+

Rurální gay romance a nejsuverén-
nější britský debut posledních let 
upomínající na legendární Zkroce-
nou horu.

Osudový vztah Johnnyho a Ghe-
orgheho, který může oběma navždy 
změnit život. Na konci světa je pod-
manivým a tísnivě krásným debu-
tem Francise Leeho, který je zasazen 
do prostředí rurálního Yorkshiru. 

Režie: F. Lee / Hrají: Josh 
O´Connor, Alec Secareanu, Gemma 
Jonesová

14. 2. ve 20.00, 28. 2. v 19.30
CUKRÁŘ
Drama / Izrael, Německo / 

104min / titulky / 100,- / 15+
Po smrti milence se německý cuk-

rář Th omas vydává do Izraele – 
rodné země muže, jehož miloval. 
Navzdory předsudkům spojených 
s jeho původem začíná Th omas pra-
covat v místní kavárně, jejíž majitel-
kou je vdova po zesnulém Orano-
vi. Ta však netuší, že nevyslovený 
smutek, který ji s cizincem spojuje, 
se váže k jednomu a tomu samému 
muži. 

Režie: O. R. Graizer/ Hrají: Tim 
Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller

15., 16. a 17. 2. v 19.30, 24. 2. 
v 17.00

TVÁŘ VODY
Fantasy / USA / 123min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 120,-
Trochu jiný příběh o lásce si pro 

nás přichystal mistr vyprávění Gui-
llermo del Toro. Němá uklízečka 
se v tajné vládní laboratoři sblíží s 
podivuhodným vodním tvorem a s 
pomocí své nejlepší kamarádky, sou-
seda a několika špiónů naplánuje 
jeden z nejpodivuhodnějších a nej-
romantičtějších únosů v dějinách fi l-
mu. 

Režie: G. del Toro / Hrají: Sally 
Hawkins, Octavia Spencer, Michael 
Shannon, Richard Jenkins

16. a 18. 2. v 17.00
EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ 

ZNÁMÁ
Hudební, dokument / ČR / 72min 

/ 120,-
Ewa Farna míří na plátna kin. V 

dokumentu pustí fanoušky i do své-
ho soukromí.

Režie: M. Linhart

17. 2. v 15.00
DUKÁTOVÁ SKÁLA
Rodinný / ČR / 110,-
Obec Lukov v krásných Hostýn-

ských horách si žije svými běžnými 
radostmi i starostmi. Co se ale stane, 
když se skupinka dětí pustí do odha-
lování místní pověsti, kterou až do 
teď všichni považovali za pohádku? 

Režie: J. Novák / Hrají: Martin 
Dejdar, Martin Zounar, Kateřina 
Brožová, Filip Blažek

18. 2. v 15.00
O BUDULÍNKOVI 
Divadlo / 50min / 60,-
Hraje: Divadlo Kapsa Andělská 

Hora 

18. 2. ve 20.00
THELMA
Drama / Norsko / 116min / titul-

ky / 80,- / 15+
Křehká Th elma právě nastoupila 

na vysokou školu. I přes urputnou 
snahu jejích rodičů kontrolovat kaž-
dý její krok poprvé zakouší nezávis-

lost a vír studentského života. Když 
se však zamiluje do krásné spolužač-
ky Anjy, začnou se v jejím okolí dít 
nevysvětlitelné a děsivé věci a Th el-
ma s hrůzou zjišťuje, že jejich příči-
nou je možná ona samotná. Uhran-
čivý thriller o nejtemnějších lidských 
touhách, rodinných prokletích a 
zakázané lásce. 

Režie: J. Trier /Hrají: Eili Harboe, 
Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen

19. 2. ve 20.00, 6. 2. v 17.00
KOLO ZÁZRA KŮ
Drama / USA / titulky / 100,-
Plavčík Mickey nám vypráví pří-

běh, který je možná trochu ovlivněn 
jeho bujnou fantazií. Život Ginny 
není příliš šťastný. Živoří na prome-
nádě, kde její manžel pracuje jako 
obsluha kolotoče. Tam je občas nav-
štěvuje manželova dcera, která se 
otci již dávno odcizila… Klasická 
situace, prostřednictvím které W. 
Allen odkrývá vrstvu za vrstvou lid-
ské chování a vztahy. 

Režie: W. Allen / Hrají: Kate 
Winslet, Juno Temple, Justin Tim-
berlake, Jim Belushi

19. 2. v 19.30
SBOHEM DĚCÁKU
Dokumentární / ČR / 92min / FK 

/ 90,- /12+
Téměř celé své dětství vyrůstali v 

ústavu. Nemají domov, nemají rodi-
nu, netuší, kde budou bydlet a jak 
si budou vydělávat. Lukáš chce být 
slavný hip hoper, Simona plánuje jít 
na operaci změny pohlaví, Jarda by 
chtěl mít velkou rodinu. Dokumen-
tární fi lm sleduje časosběrnou meto-
dou příběhy tří dětí, které opustily 
“děcák” a staví se na vlastní nohy. 

Režie: H. Ludvíková Muchová

20. 2. v 19.30
PŘEDNÁŠKA : NEPÁL - 46 

DNŮ NA TREKU (PAVEL SVO-
BODA)

Přednáška / Předprodej 110,-; Na 
místě 130,- (lístky nelze rezervovat)

Jaké to je, vyrazit pěšky na 46 dnů 
dlouhý trek v Himálajích? 

21. 2. v 17.00
CDF: BATALIVES 
Režie Karolína Zalabáková, Petr 

Babinec 

22. a 25. 2. v 17.00, 27. 2. v 17.30
BLACK PANTHER
Akční sci-fi  / USA / dabing / 120,-
Dobrodružství válečníka T’Chally, 

který se po smrti svého otce, krále 
Wakandy, vrací domů do odloučené, 
avšak technologicky vyspělé afric-
ké země, aby se stal novým králem. 
Když se však znovu objeví moc-
ný dávný nepřítel, jsou T’Challovy 
schopnosti podrobeny těžké zkouš-
ce, neboť T’Challa je vtažen do kon-
fl iktu ohrožujícího nejen Wakandu, 
ale i celý svět. 

Režie: R. Coogler/ Hrají: Cha-
dwick Boseman, Michael B. Jordan, 
Lupita Nyong’o, Danai Gurira

22., 23., 24. a 27. 2. ve 20.00, 25. 
2. v 17.30

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Komedie / ČR / 130,-
Josef a Miluška jsou manželé už 

snad celou věčnost. Miluška učí 
aerobik a svého manžela i dospívající 
dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef 
svou ženu miluje, ale má slabost i 
pro mladší a krásnější  ženy. Jejich 

manželství, spolu s Josefovým kra-
chujícím nakladatelstvím, se pomalu 
řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí 
teta Marta, která má šílený plán jak 
krachující manželství i nakladatelství 
Josefa zachránit. 

Režie: M. Cieslar/ Hrají: Lenka 
Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša 
Rašilov, Pavel Kříž, Josef Lábus

22., 23. a 24. 2. v 19.30, 28. 2. v 
17.30

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ 
VÁLKA 

Drama, historický / USA / 116min 
/ titulky / 120,-

Film líčí příběh novinářů dení-
ků, kteří zveřejnili tajnou zprávu 
označovanou jako Pentagon Papers 
o angažovanosti americké vlády 
během války ve Vietnamu. Sna-
ha o ututlání skutečností donutila 
první americkou vydavatelku Kate 
Graham a ambiciózního šéfredak-
tora Bena Bradleeho z deníku Th e 
Washington Post vyhlásit vládě bez-
precedentní válku o zveřejnění tajné 
vládní zprávy Pentagon Papers. 

Režie: S. Spielberg/ Hrají: Tom 
Hanks, Meryl Streep

23. 2. v 17.00, 24., 25. 2.; 2. a 4. 
3. v 15.30

PRA ČLOVĚK
Animovaná komedie / V. Británie / 

89min / dabing / 125,- (děti 100,-)
Příběh animované komedie Pračlo-

věk se odehrává v dávné době, kdy 
po naší zemi ještě kráčeli mamuti a 
lidé si vážili svých rodných jeskyní. 
Britské studio Aardman Animations 
po takových fi lmech jako jsou Sle-
pičí úlet, Wallace a Gromit a Oveč-
ka Shaun přichází s fi lmem o střetu 
civilizací. Vyhraje doba kamenná 
nebo bronzová? 

Režie: N. Park 

25. 2. v 15.00
ESA Z PRA LESA
Animovaná komedie / Francie / 

97min / 80,-
Maurice sice vypadá jako obyčej-

ný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bi-
je statečné srdce tygra. Však byl také 
vychován hrdou tygřicí. Se svými 
zvířecími přáteli tvoří bandu zná-
mou jako Esa z pralesa, která se snaží 
udržovat v džungli pořádek a sprave-
dlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho 
matka tygřice. 

Režie: D. Alaux 

25. 2. v 19.30
THE FLORIDA PROJECT
Drama / USA / 111min / titulky / 

80,- / 12+
Okouzlující šestiletá Moonee a je-

jí přátelé si užívají naplno letních 
prázdnin v sousedství dokonalého 
a barevného fl oridského Disney-
landu. Temné stránky života dospě-
lých, které se postupně dostávají 
na povrch, se v dětských očích roz-
pouštějí pod přívalem lumpáren, 
nekonečného potulování, zábavy 
a neodolatelných kopečků zmrzliny. 

Režie: S. Baker / Hrají: Willem 
Dafoe, Bria Vinaite, Brooklynn Kim-
berley Prince 

26. 2. v 19.30
HMYZ
Drama, komedie / ČR / 98min / 

FK / 110,- / 12+
Divadelní ochotníci na malém 

městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze 
života hmyzu“. 


