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pondělí 1. - středa 3. února 
v 17.30 hodin /R
Zakletý v čase
Hrdiny fi lmu o lásce, překračující 

hranice času, jsou muž, prokletý cesto-
vatel v čase, a dívka, která ví, že jsou si 
souzeni, byť navždy odloučeni.

pondělí 1. - středa 3. února 
ve 20 hodin /R
2Bobule
Pokračování úspěšné česko-

moravské vinařské komedie, v níž se 
Kryštof Hádek pouští do vrcholného 
umění výroby slámového vína.

čtvrtek 4. a pátek 5. února 
v 17.30 hodin /R
Číslo 9
Animovaný thriller natočený v dílně 

Tima Burtona o tom, že duši lze vysát, 
ale také o její nesmrtelnosti a životě 
věčném.

čtvrtek 4. a pátek 5. února 
ve 20 hodin /R
Protektor
Retro příběh osudového vztahu 

dvou lidí, kteří na pozadí protektorát-
ní všednosti prožívají vlastní drama 
soukromé - jeden z nejlepších fi lmů 
roku. 

sobota 6. a neděle 7. února 
v 17 a v 19.30 hodin /E
Milionář z chatrče 
Připravte se na to, že Milionář z 

chatrče z vás vydoluje emoce, o nichž 
jste třeba ani nevěděli, že je ještě máte 
- fi lm, který získal 8 Oscarů.

sobota 6. a neděle 7. února 
v 17.30 hodin /R

pondělí 8. - středa 10. února 
ve 20 hodin /R
Galimatyáš
Nejprve vybuchla mina v poušti 

a pak se mu strefi la do hlavy zblou-
dilá střela… Hrdina fi lmu od režiséra 
Amélie z Montmartru prostě nemá 
štěstí.

sobota 6. a neděle 7. února 
ve 20 hodin /R
Saw VI
Mark pokračuje v krvavém odkazu 

svého mentora Jigsawa, který před léty 
zvrácenou hru odstartoval: kdo si ten-
tokrát zaslouží bojovat o svůj život?

pondělí 8. - středa 10. února 
v  17.30 hodin /R
Mikulášovy patálie 
Mikuláš a jeho kamarádi Kryšpín, 

Augustýn, Vendelín, Viktorín, Frido-
lín a Celestýn se se svými patáliemi 
konečně objevili na fi lmových plát-
nech.

čtvrtek 11. a pátek 12. února 
v 17.30 hodin /R
Zombieland 
To nerozchodíš!, říká Woody Harrel-

son jako drsňácký zabiják v hororovém 
zábavním parku, kde mají nad naším 
světem nadvládu zombie. 

čtvrtek 11. a pátek 12. února 
ve 20 hodin /R
Rozervaná objetí
Slavný režisér Pedro Almodóvar 

vypráví s Penélope Cruz velero-

mantický příběh muže, který při 
nehodě ztrácí nejen zrak, ale i ženu 
svého života.

sobota 13. a neděle 14. února 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
Zoufalci
Jak být spokojený a přitom nebýt 

sám? Jak najít toho vhodného a jak 
opustit toho nevhodného? - Česká 
hořká komedie o generaci třicátníků. 

sobota 13. a neděle 14. února 
v 19.30 hodin /E
Ctihodný občan
Když mu pouliční gang zavraždí 

manželku a děti, tak se mu zhroutí svět 
a z obyčejného muže se stává mstitel, 
který překročí hranici cti a citu.

pondělí 15. - středa 17. února 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
Sherlock Holmes 
Svoji verzi geniálního Holmese a 

doktora Watsona přinášejí Robert 
Downey Jr. a Jude Law, kteří používají 
nejen svůj důvtip a logiku, ale také 
pěsti.

čtvrtek 18. února 
v 17.30 a ve 20 hodin /R

pátek 19. - neděle 21. února 
ve 20 hodin /R
3 sezóny v pekle
Básník Kryštof Hádek žije v oparu 

zničujících romancí, které jsou báječně 
opojné jen do chvíle, než do duše řízne 
žiletka komunistické moci.

pátek 19. - neděle 21. února 
v 17.30 hodin /R

sobota 20. a neděle 21. února 
v 19.30 hodin /E
Mikulášovy patálie 
Mikuláš a jeho kamarádi Kryšpín, 

Augustýn, Vendelín, Viktorín, Frido-
lín a Celestýn se se svými patáliemi 
konečně objevili na fi lmových plát-
nech.

sobota 20. a neděle 21. února 
v 17 hodin /E
Oko ve zdi
Psychologický thriller s Karlem 

Rodenem v hlavní roli je temným 
příběhem milenců, které neznámý 
muž vězní v jedné místnosti starého 
domu.

pondělí 22. - středa 24. února 
v 17.30 hodin /R
Nebe, Peklo... Zem
Příběh pro ženy se Zuzanou Kanóc-

zovou v hlavní roli vypráví příběh 
vášnivého a bolestného vztahu, který 
dává poznat dvě hraniční podoby 
lásky.

pondělí 22. - středa 24. února 
ve 20 hodin /R
Hranice ovládání 
Melancholická, meditativní, mys-

teriózní gangsterka Jima Jarmusche o 
osamělém nájemném zabijákovi, který 
musí jen dokončit svoji práci.

čtvrtek 25. - neděle 28. února 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
Katka
Unikátní a drsný časosběrný doku-

ment, mapující čtrnáct let v životě 
mladé narkomanky a jejího marného 
zápasu se závislostí a vlastními běsy.


