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Poppe zpracoval jako drama natoče-
né v reálném čase bez hudby a střihu 
– vytrvale sleduje mladou Kaju, kte-
rá se snaží bezhlavé střílení přežít a 
zároveň najít v chaosu a panice svou 
mladší sestru. Snímek vznikl na zákla-
dě reálných svědectví.
Režie: E. Poppe/ Hrají: Andrea 

Berntzen, Aleksander Holmen, Brede 
Fristad

10. 1. v 19:30
Žena na válečné stezce
Komedie, akční / Francie, Island / 

101 min / titulky / 100,-; FK 80,- 
Je lepší metodou záchrany světa sa-

botáž stožárů vysokého napětí, nebo 
adoptování ukrajinského sirotka? To 
řeší svérázná „zenová teroristka“ ve 
šťavnatém, ironickém, nádherně na-
snímaném a lahodně nazvučeném 
filmu B. Erlingssona. Padesátnice 
Halla je zdánlivě spořádaná učitelka 
a sbormistryně, ale pod klidným ze-
vnějškem dříme víc, než se na první 
pohled zdá. Tvrdá a nekompromisní 
žena má ještě druhý život – vede to-
tiž soukromou válku s průmyslový-
mi giganty, kteří ničí islandskou kra-
jinu. Nejhledanější žena ostrova řeší 
s lukem v ruce dilema mnohých z 
nás: jak přispět k tomu, aby nedošlo 
k ekologické a sociální katastrofě?
Režie: B. Erlingsson/ Hrají: Hall-

dóra Geirharðsdóttir, Jóhann 
Sigurðarson

11. 1. v 17:00
Řezníci
Komedie / Dánsko / 100 min / ti-

tulky / 100,-; FK 80,- 
Svend a Bjarne pracují v malém měs-

tečku jako řezníci. Každý den musejí 
poslouchat urážky od šéfa, až se roz-
hodnou pro založení vlastního krám-
ku. Začátky podnikáni jsou značně 
bezútěšné, příliš se jim nedaří, něko-
lik náhod jim ale pomůže k získání 
velké zakázky. Od té doby je jim štěs-
těna nakloněna a obchody se hýbají 
k lepšímu. Pak ale Bjarne přichází se 
šíleným nápadem, jenž se týká jeho 
bratra, který je po vážné autonehodě 
dlouhodobě v kómatu. Slogan filmu „ 
Na chuť lidského masa nikdy nezapo-
menete“, napoví, o co že to půjde.
Režie: A. T. Jensen/ Hrají: Nikolaj 

Lie Kaas, Nicolas Bro, Dany Verissi-
mo-Petit

11. 1. v 19:30
Goliáš
Drama / Švédsko / titulky / 100,-; 

FK 80,- /
Pro sedmnáctiletého Kimmieho při-

chází dospělost až příliš rychle. Jeho 
otec nastupuje do vězení, aby si odpy-
kal trest, a od syna se očekává, že navá-
že na jeho kriminální činnost. Kimmie 
ale není na něco podobného připrave-
ný. Drama zasazené do neutěšeného 
průmyslového města kdesi ve Švédsku 
je zneklidňujícím obrazem společen-
ských proměn země i rozpadu tradič-
ních patriarchálních struktur.
Režie: P. Grönlund/ Hrají: Davina 

Robinson, Joakim Sällquist

12. 1. v 17:00
Svátky klidu a míru
Komedie / Dánsko / 100 min / ti-

tulky / 100,-; FK 80,- 
Hořká komedie dánské herecké 

hvězdy Papriky Steen o tom, že ro-

dina je největší požehnání… i pro-
kletí. Svoje o tom ví Katrine, která 
se vždycky děsí vánočních svátků. 
Znamená to pro ni nejen vařit pro 
třináct členů rodiny, ale zároveň vy-
čerpávající diplomacii mezi jednotli-
vými aktéry. Letošní Vánoce jsou ale 
obzvlášť stresující, protože za sváteč-
ní stůl má zasednout i Katrinina se-
stra Patricia, která právě vyšla z pro-
tialkoholní léčebny.
Režie: P. Steen/ Hrají: Paprika Steen, 

Sofie Gråbøl, Lars Brygmann

12. 1. v 19:30
Amatéři
Komedie / Švédsko / 102 min / ti-

tulky / 100,-; FK 80,- / 15+
Ospalé švédské městečko Lafors 

nutně potřebuje nakopnout. Po-
starat se o to má řetězec Superbilly. 
Aby město německý diskont pře-
svědčilo k investici, rozhodne se 
pořídit nabubřelé reklamní video, 
které vyzdvihne jeho klady. Proti se 
ale postaví Aida a Dana dvě dospí-
vající dívky z imigrantských rodin. 
Vyzbrojené mobily a selfie tyčemi se 
rozhodnou dát hlas těm, kteří se do 
oficiální verze vyprávění o Laforsu 
nehodí.
Režie: G. Pichler/ Hrají: Zahraa Al-

doujaili, Yara Aliadotter

12. 1. v 15:00, 19. 1. v 15:15
Asterix a tajemství kouzelného 

lektvaru 
Animovaný / Francie / 105 min / 

dabing / 110,-
Další příběh Asterixe a Obelixe… 

Když druid Panoramix spadne při 
sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, 
že je čas, aby někomu prozradil ta-
jemství kouzelného lektvaru, který 
dodává sílu a díky kterému odolává 
jeho vesnice útokům Římanů. Na-
konec se vydává společně se dvě-
ma hrdiny této vesnice - Asterixem 
a Obelixem na cestu najít mladé-
ho druida, kterému by Panoramix 
mohl prozradit tajemství kouzelné-
ho lektvaru.
Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy

14. 1. v 17:15
Oni a Silvio
Drama / Itálie / 150 min / titulky / 

80,- / 15+
Jaká je největší lidská touha? Lás-

ka? Peníze? Sex? Neomezená moc? 
A je možné toho všeho dosáhnout 
a cestou neztratit vlastní tvář? Nejú-
spěšnější italský režisér současnosti 
Paolo Sorrentino (Velká nádhera, 
Mládí) se vrací do českých kin s vel-
kolepým provokativním komediál-
ním dramatem.
Režie: P. Sorrentino / Hrají: Toni 

Servillo

14. 1. v 19:30
Rok opice
Satirická komedie/ Makedonie, 

Srbsko / 112 min / titulky / FK / 
90,- / 12+
Nejdůležitějšími protagonisty této 

satirické, lehce politické komedie 
jsou Tsobe - řadový zaměstnanec 
ZOO a nadmíru inteligentní šim-
panz Koko. Poté, co kvůli všeobec-
né ekonomické krizi dostane Tsobe 
výpověď, vyvstává otázka, co bude 
s Kokem. Ten totiž nedokáže bez 
Tsobeho čtení na dobrou noc sám 

ani usnout. Když se Kokovi poda-
ří utéct, dostane Tsobe šanci získat 
svou milovanou práci zpět. Stačí, 
aby Koka přivedl. Tuto misi mu ale 
komplikuje fakt, že se mezitím v 
očích veřejnosti z Koka stává symbol 
svobody a odporu proti vládě. Aby 
toho nebylo málo, rozhoří se spor o 
Koka mezi makedonským a albán-
ským etnikem. Rok opice je osvěžu-
jící koktejl umíchaný ve žhavém bal-
kánském kotli. 
Režie: V. Blaževski/ Hrají: Igor An-

gelov, Marija Kohn, Bereda Reshit

15. 1. v 17:00, 21. 1. v 17:30,
Balón
Drama / Německo / 120 min / da-

bing / 100,- / 12+
1979, východní Německo v čase vr-

cholící studené války. Dvě normální 
rodiny toužící po životě ve svobodné 
zemi vymyslí velký plán útěku na zá-
pad. Jejich hlavní zbraní je odvaha a 
vynalézavost, díky nimž tajně postaví 
horkovzdušný balón, s kterým se všech 
osm členů obou rodin pokusí přeletět 
nad Berlínskou zdí. Při prvním pokusu 
však neuspějí, celý plán útěku je ohro-
žen, hrozí jim zatčení. Vydávají se tedy 
na nebezpečný závod s časem s policií 
v patách … Napínavý příběh o vzdoru 
a touze po svobodě byl natočen podle 
skutečných událostí.
Režie: M. Herbig/ Hrají: Friedrich 

Mücke, Karoline Schuch, David 
Kross, Alicia von Rittberg

15. a 29. 1. v 19:30
Climax
Drama, horor / Francie / 95 min / 

titulky / 80,- / 18+
Poslední noc v chatě uprostřed 

lesů, zima 1996. Třicítce tanečníků 
a tanečnic končí intenzivní trénink 
na turné v USA, zbývá už jen zá-
věrečná party. A k tomu jedna vel-
ká nádoba sangrie, která na chvil-
ku zmizela z očí... Drogový muzikál 
či taneční horor Climax získal v Can-
nes pověst nejlepšího snímku režisé-
ra G. Noeho a stal se jedním z nej-
větších překvapení festivalu. Zrození 
a smrt jsou mimořádné zážitky. Ži-
vot je pomíjivé potěšení.
Režie: G. Noé/ Hrají: Sofia Bou-

tella, Romain Guillermic, Souheila 
Yacoub

15. a 16. 1. ve 20:00, 20. a 30. 1. 
v 17:30, 23. 1. v 18:00
Cena za štěstí
Drama / ČR / 120,-
Obyčejné lidské štěstí může mít 

mnoho podob. Někdy jasných, někdy 
nečekaných. Kde ho hledat a co mu 
obětovat? Vztah, láska, moc, útěk a 
vlastní děti, které mohou přinášet na-
ději a radost, ale mnohem častěji na-
konec pykají za naše chyby. Film začí-
ná odvíjet samostatné osudy několika 
hrdinů, aby se jejich cesty začaly po-
stupně křížit a mohly nakonec složit 
dohromady jeden velký příběh života. 
Propletenec rodičů, které můžete po-
tkat každý den, jejich dětí a partnerů.
Režie: O. Dabrowská/ Hrají: Ivana 

Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš 
Hanák, Pavel Řezníček

16. 1. v 17:00, 29. 1. v 17:30
Dilili v Paříži
Animovaný, rodinný / Francie / da-

bing / 90,-

Půvabný animovaný příběh uzná-
vaného francouzského animátora 
M. Ocelota. Skrze dobrodružství 
malého děvčátka přiblíží dobu „Bel-
le Époque“, tak zvané Krásné časy 
v dějinách Francie, známé z plakátů 
A. Muchy. 
Odvážná Dilili spolu se svým ka-

marádem Orelem jde po stopách 
spolku, který stojí za únosy dívek 
v Paříži. Během svého pátrání navští-
ví mladí hrdinové mimo jiné i slav-
ný kabaret Moulin Rouge a potkají 
řadu významných osobností té doby 
- od vědkyně Marie Curie, přes malí-
ře Picassa, Moneta či Renoira až ke 
spisovateli Marcelu Proustovi. 
Každý z nich poskytne malým de-

tektivům pomocnou ruku či nápo-
vědu.
Režie: M. Ocelot

16. 1. v 19:30, 21. 1. ve 20:00
Beautiful Boy
Drama / USA / 112 min / titulky / 

100,- / 12+
Osmnáctiletý Nic má na první po-

hled vše – skvělou rodinu, krásu, ta-
lent a přijetí na univerzitu v kapse. 
Přesto je v jeho životě trhlina, kterou 
vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak 
může David pomoci svému milova-
nému synovi ve chvílích, kdy se ocitá 
nad propastí? Emotivní snímek o síle 
závislosti a ještě větší síle lásky byl 
natočený podle skutečného příběhu 
Nica a Davida Sheffových, kteří své 
zážitky zachytili každý ze svého úhlu 
pohledu ve dvojici knih. 
Režie: F. van Groeningen / Hrají: 

Steve Carell, Timothée Chalamet, 
Maura Tierney, Kaitlyn Dever

17. 1. ve 20:00, 28. 1. v 17:30
Kursk
Akční, drama / Belgie / 117 min / 

PREMIÉRA / titulky / 120,- / 12+
Film vypráví o skutečné události, 

ke které došlo v roce 2000 na palubě 
jaderné ponorky K-141 Kursk. 155 
metrů dlouhá jaderná ponorka je 
„nepotopitelnou“ pýchou Severního 
loďstva ruského válečného námoř-
nictva. 
Během námořního cvičení se na pa-

lubě nachází 118 členů posádky. 12. 
srpna otřesou trupem Kursku mo-
hutné exploze, které plavidlo pošlou 
do hloubky 108 metrů, na dno ark-
tických vod Barentsova moře. Začí-
ná zoufalý boj s časem. 
Pro námořníky. Pro jejich rodi-

ny. Záchranou operaci komplikuje 
zchátralé vybavení a odmítavý po-
stoj ruské vlády přijmout zahraniční 
pomoc…
Režie: T. Vinterberg/ Hrají: Léa 

Seydoux, Colin Firth, Matthias 
Schoenaerts

19. a 27. 1.; 1. a 3. 2. v 14:45
Raubíř Ralf a internet
Rodinný / USA / dabing / 130,-; 

děti 110,-
Známý videoherní záporák Ralf 

a jeho malá rošťácká kamarádka Va-
nilopka von Šmak musí podniknout 
riskantní cestu po světové počítačo-
vé síti a najít náhradní část do Vani-
lopčiny videohry s názvem Cukr-
káry. Cestou se Ralf s Vanilopkou 
setkávají s občany internetu…
Režie: Rich Moore, Phil Johnston


