
Jana Masaryka 20

8. 12. v 19.30 a 9. 12. v 17.00
Bella Mia
Drama / ČR, Polsko / 93min / 100,- 
Ty krávy byly ve všech ohledech 

šílené. Vzepřely se tragickému konci 
na jatkách, kam je poslalo podezření 
z BSE (tedy nemoci šílených krav) 
a prchly svému farmáři Pazderovi do 
hlubokých lesů na úpatí Jizerských 
hor. Jeden z nejlepších českých sce-
náristů současnosti, Marek Epstein 
se nechal inspirovat krátkou novino-
vou zprávou, jejímiž hrdinkami byly 
krávy, které dokázaly rok přežít v „di-
vočině“, a stvořil silný a dobrodružný 
příběh, který je především o lásce.

Režie: M. Duba / Hrají: Petr For-
man, Igor Orozovič, Zuzana Norisová

9. 12. v 17.30
Th or: Temný svět
Sci-Fi / USA / 111min / 3D, da-

bing / 130,- / 12+
V další velkolepé marvelovské adap-

taci navazující na události fi lmu Aven-
gers usiluje asgardský bůh hromu Th or 
o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář 
mocnému nepříteli, mocnějšímu než 
samotný Odin a celý Asgard, se musí 
Th or vydat na nebezpečnou cestu.

Režie: O. Hirschbiegel / Mluví: Jan 
Maxián, Andrea Elsnerová, Petr Pelzer

9. – 10. 12. v 19.30
Komorník
Drama / USA / 132min / titulky / 

100,- 
Příběh Cecila Gainese (Forest Whi-

taker), který pracoval jako komorník 
v Bílém domě a obsluhoval sedm prezi-
dentů mezi roky 1952 až 1986. Během 
několika desetiletí v Bílém domě byl 
při tom, když se tvořily dějiny USA, od 
války ve Vietnamu a hnutí za občanská 
práva až po atentát na Martina Luthera 
Kinga a Johna F. Kennedyho.

Režie: L. Daniels / Hrají: Forest 
Whitaker, John Cusack, Lenny Kravitz

9. 12. ve 20.00
Transport z ráje
Drama, Válečný / Československo 

/ 93min / FK / 80,- 
Je podzim 1944. Do terezínského 

ghett a přijíždí na inspekci generál SS 
Knecht. Právě tam probíhá natáčení fi l-
mu Vůdce daroval Židům město, jímž 
chtějí nacisté přesvědčit světovou ve-
řejnost o spokojeném životě lidí židov-
ského původu, kteří jsou do Terezína 
sváženi z celé Evropy. Vyhrává orchestr, 
děti si hrají a na domech jsou štíty růz-
ných neexistujících obchodů a kaváren.

Režie: Z. Brynych / Hrají: Zdeněk 
Štěpánek, Josef Abrhám, Jiřina Štěp-
ničková

10. 12. v 17.00 a 11. 12. v 19.30
Sviňák
Drama, Komedie, Krimi / Itálie / 

97min / titulky / 100,- / 15+
Hlavní herec – skotský zkorumpo-

vaný policista Bruce Robertson, je 
posedlý sexem a kokainem. Měl by 
vyšetřovat vraždu, ale překáží mu 
vlastní podivínství, zvyk zahrávat 
si s kolegy a opravdu miluje ženy. 
O Robertsna se stará jeho part´ák 
Ray Lennox a šéf Bob Toal. 

Režie: J. S. Baird / Hrají: James 
McAvoy, Imogen Poots, Jamie Bell

11. 12. v 17.00
Zmizení
Krimi, Th riller / USA / 150min / 

titulky / 100,- / 15+
thriller o pátrání po dvou zmizelých 

děvčatech, který je napínavý až k nesne-
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sení. Keller Dover čelí asi nejhorší noční 
můře každého rodiče, jeho šestiletá dce-
ra Anna a její kamarádka Joy jednoho 
večera na Díkuvzdání zmizí. Jejich hle-
dání nebere konce, hodiny se vlečnou 
a dívky jsou stále pohřešovány.

Režie: D. Villeneuve / Hrají: Hugh 
Jackman, Jake Gyllenhaal, Maria Bello

11. 12. v 15.00 
Křídla Vánoc 
Drama, Komedie / ČR / 110min / 

100,- / 12+ 
BABY BIO >>> MAMINKY a TA-

TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti bu-
de v sále připraven koberec s hračka-
mi a pro vás fi lm. Do sálu si vezmete 
vše, co budete potřebovat a po celou 
dobu projekce bude v sále přítmí. 
Film poběží se sníženou hlasitostí. 
Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁ-
ME a vy se můžete jít BAVIT. <<<

12., 21. a 28. 12. ve 20.00, 13., 
17., 20., 23, 27 12. v 16.45, 14. 
a 15. 12. ve 13.30, 23. 12. v 19.30
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 160min / PRE-

MIÉRA , dabing / 110,- 
Hobit: Šmakova dračí poušť líčí dal-

ší dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka 
na jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti trpaslíky vede-
nými Th orinem Pavézou. Vydali se 
na výpravnou cestu, jejímž cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené 
království trpaslíků Erebor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken Stott , 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly

12., 14. – 16., 18., 21. a 30. 12. 
v 16.45, 13., 20. 12. ve 20.00, 24. 
12. v 10.00
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 160min / PRE-

MIÉRA , 3D, dabing / 150,- 
Hobit: Šmakova dračí poušť líčí dal-

ší dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka 
na jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti trpaslíky vede-
nými Th orinem Pavézou. Vydali se 
na výpravnou cestu, jejímž cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené 
království trpaslíků Erebor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken Stott , 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly

12., 19. 12. v 19.30, 14., 15., 27. 
12. ve 20.00 a 22. 12. ve 20.30
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 160min / PRE-

MIÉRA , titulky / 110,- 
Hobit: Šmakova dračí poušť líčí dal-

ší dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka 
na jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti trpaslíky vede-
nými Th orinem Pavézou. Vydali se 
na výpravnou cestu, jejímž cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené 
království trpaslíků Erebor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken Stott , 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly

12. – 13. 12. v 17.00, 14. – 15. 
a 21. 12. v 15.00, 24. 12. v 10.30
Ledové království
Animovaný, Komedie / USA / 

109min / dabing / 120,- 
Nebojácná a věčně optimistická Anna 

se vydává na velkolepou výpravu v do-
provodu drsného horala Kristoff a a jeho 
věrného soba Svena, aby nalezla svou 
sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila 
království Arendelle do věčné zimy.

Režie: Ch. Buck, J. Lee / Hrají: Te-
reza Martínková, Andrea Elsnerová, 
(Monika Absolonová zpěv), Ondřej 
Brzobohatý

13. 12. v 19.30, 15. 12. v 17.00 
Klauni
Drama o komedii / ČR / 120min / 

120,- / 12+
Na počátku kariéry vytvořili 

OSKA R, MAX a VIKTOR klaun-
skou skupinu Busters. Jejich klauni-
ády představovaly ostrůvky svobody 
uprostřed nehybné bažiny rezignace 
v komunistickém režimu bývalého 
Československa. Pak se však mezi 
třemi klauny cosi vážného odehrálo. 
Jak se ukáže, národem milovaní klau-
ni se mezi sebou nedokážou vystát.

Režie: V. Tauš / Hrají: Oldřich Kai-
ser, Jiří Lábus, Didier Flamand

16. 12. v 17.00
Husiti
Komedie, Animovaný / ČR / 

85min / 80,-
Co když se klíčová pasáž našich dě-

jin odehrála úplně jinak, než se nám 
snaží namluvit učebnice dějepisu? Co 
když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani 
neohřál, natož aby shořel? Co když měl 
Jan Žižka víc než jen jedno zdravé oko? 
Komedie hravě boří mýty o husitské 
éře, když na piedestal historie místo ka-
zatele a vojevůdce staví dva neskutečné 
poplety, kteří se proti své vůli stali hrdi-
ny své doby. Jen to nikdo neví.

Režie: P. Koutský / Mluví: Jiří Lá-
bus, Oldřich Kaiser, Martha Issová, 
Marek Eben

16. 12. ve 20.00
Kluk na kole
Drama / Belgie, Francie / 87min / 

FK, titulky / 80,- 
Příběh dvanáctiletého Cyrila, kte-

rého otec umístí do dětského domo-
va. Chlapec nepřestává věřit, že se 
k otci vrátí, ale ten už žije nový život. 
Při jednom ze svých útěků za otcem 
se Cyril seznámí s kadeřnicí Saman-
thou, která se rozhodne, že se o něj 
začne starat. Dokáže ale Cyril při-
jmout její lásku? A jak jeho příchod 
změní život Samanthě? Budou ti dva 
schopní spolu žít ve vzájemné důvě-
ře nebo je čeká ještě složitá cesta?

Režie: J.P. Dardenne a L. Darden-
ne / Hrají: Th omas Doret, Cécile De 
France, Jérémie Renier

17. 12. v 19.30
Plán útěku
Akční, Th riller / USA / 115min / 

titulky / 100,- / 12+
Legendy akčních fi lmů Sylvestr Stal-

lone a Arnold Schwarzenegger se ko-
nečně potkávají jako hlavní hrdinové 
v jednom fi lmu.  A samozřejmě v po-
ctivém akčním nářezu. Do nejstřeže-
nějšího vězení se dostal každý z nich 
sám, ven se pokusí utéct spolu.

Režie: M. Håfström / Hrají: Syl-
vester Stallone, Arnold Schwarzene-
gger, James Cavizel

18. 12. v 17.00
Donšajni
Komedie / ČR / 102min / BIO RÁJ 

/ 80,- / 12+
Operní soubor na malém městě se 

rozhodne uvést Mozartova Dona Gi-
ovanniho. Pohled do zákulisí příprav 
odhalí svět opery zbavený pozlátka. 
Příběh o lásce a zklamání, o hudbě 
a vášnivém milování a o lidech, kteří 
žijí svůj život opeře navzdory.

Režie: J. Menzel / Hrají: Jan Hartl, 
Libuše Šafránková, Martin Huba

18. 12. v 19.30
Nejvyšší nabídka
Romantický / Itálie / 124min / ti-

tulky / 90,- / 12+
Virgil se nikdy nedokázal sblížit s ji-

ným člověkem, není schopný s ně-
kým spolupracovat a v životě se neza-
miloval do žádné ženy. Jeho okolí jej 
tedy považuje za výstředního – génia, 
světově uznávaného znalce v oblasti 

výtvarného umění a starožitností.
Režie: G. Tornatore / Hrají: Geof-

frey Rush, Jim Sturgess, Donald Su-
therland

19., 20., 29. 12. v 17.30 a 21., 22., 
23. 12. ve 14.30
(20., 22. a 23. je fi lm ve 3D)
Putování s dinosaury – fi lm ve 3D
Dobrodružný, Rodinný / USA / 

81min / dabing / 125,- (děti 100,-), 
3D 150 (děti 130,-) 

To, co jste si mohli zatím jen před-
stavovat, se stává skutečností a vaše 
cesta do druhohor může začít. Zaži-
jete putování s dinosaury v dobách, 
kdy vládli Zemi. Jejich cesta začíná 
před 70 miliony let na Aljašce, kdy je 
každý rok dlouhá a temná zima nutí 
v tisícihlavých stádech k stěhování 
z jejich domovů za potravou na jih.

Režie: B. Cook, N. Nightingale / 
Mluví: Ondřej Brzobohatý, Michal 
Holán, Hana Kusnjerová

7. 11. v 17.00, 10. – 11. 11. 
v 17.30 a 12. 11. v 19.30
Pygmejovia – Děti džingle
Dokument / SR / 52min / FK / 80,- 
Dva slovenští přátelé – fotograf Ivan 

Bulík a kameraman Pavol Barabáš – se 
vydali do rovníkové Afriky, aby zde na-
točili dokument o Pygmejích, jednom 
z posledních národů, který doposud 
žije tradičním způsobem života.

Režie: P. Baráš 
21. – 22. 12. v 19.30
Frajeři ve Vegas
Komedie / USA / 105min / titulky 

/ 110,- 
Celoživotní přátelé se na stará kolena 

rozhodnou zapomenout na svá stará 
kolena, a ve jménu slavných společ-
ných mejdanů to ještě jednou roztočit. 
Jeden z nich, zapřisáhlý starý mládenec 
chystá překvapivou svatbu a to je ideál-
ní příležitost. Cíl? Jak jinak. Las Vegas.

Režie: J. Turteltaub / Hrají: Robert 
De Niro, Michael Douglas, Morgan 
Freeman

22. 12. v 16.45
Spící krasavice
Balet / Rusko – Moskva / 155min / 

250,- 
Nesmrtelnou pohádku o Šípkové 

Růžence vypráví balet Spící krasavice 
ve vskutku velkorysém stylu odráže-
jícím balet carského dvora 19. století. 
V Čajkovského melodické hudbě oží-
vají krásné valčíky, tanec dobré Šeříko-
vé víly, zlé víly Carabosse, ale i dalších 
pohádkových bytostí, jako Briliantové 
víly, Safírové víly; Kocoura v botách, 
Červené karkulky, či Modrého ptáka.

Klasické nastudování s úžasnými 
výkony tanečníků Bolšoj baletu v jed-
nom z technicky nejnáročnějších bale-
tů vůbec. Spící krasavice, balet typický 
pro rukopis svého choreografa Mária 
Petipy, je podívanou pro celou rodinu.

Hudba: P. I. Čajkovskij / Choreo-
grafi e: M. Petipa, J. Grigorovič

23. 12. v 15.00
Šmoulové 2
Komedie / USA / 105 minut / da-

bing / 80,-
V pokračování rodinné komedie 

Šmoulové 2 vytvoří zlý čaroděj Garga-
mel pár nezbedných stvoření podob-
ných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, 
že s jejich pomocí získá všemocnou 
kouzelnou šmoulí esenci. Jenže brzy 
zjistí, že jen skutečný Šmoula mu může 
dát, co potřebuje, a že jen Šmoulinka 
zná tajné kouzlo, kterým se Neplecho-
vé promění ve skutečné Šmouly.

Režie: R. Gosnell / Mluví: Tereza 
Voříšková, Václav Noid Bárta, Ol-
dřich Vlach


