STRANA 34

Family Point

Palackého 26

24. 11. 15.00
TANEČKY PRO HOLKY I PRO
KLUKY
Pod vedením lektorky tance Radky Marschalové se děti budou učit
základům pohybu, vnímání hudby i
rytmu. Omezený počet účastníků –
je třeba se předem přihlásit!

FILM
KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

2. 11. ve 20.00
Requiem za sen
Drama / USA /102min / titulky /
Filmový klub / 70,- / 15+
Ovdovělá Sara žije na Coney
Island a snadno podléhá mámení
televizních pořadů. Právě teď drží
dietu, aby se mohla účastnit jedné
ze show. Její milý ale bezmocný syn
Harry má novou přítelkyni Marion
a společně se snaží čelit bolestné
realitě útěkem do snů. Ani Harryho
nejlepší přítel Tyrone, který se živí
prodejem drog, nemá snadný život.
A tak se čtveřice lidí, jimž osud
nepřál štěstí, točí v bludném kruhu
bezmoci a beznaděje.
Režie: D. Aronofsky / Hrají: Ellen
Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans, Christopher
McDonald
3. 11. v 17.00, 16. a 22. 11.
v 19.30
Wilsonov
Detektivní komedie / ČR /
115min / 100,První světová válka skončila a v
jednom zapadlém městě začíná primátor snít svůj velký sen. Plánuje
připojení města k USA a přejmenování na Wilsonov (na počest svého přítele, prezidenta W. Wilsona).
Vše klape, až na jeden nepříjemný
problém! Ve městě řádí tajemný
vrah. Místní policejní sbor tápe, a
tak požádají o pomoc za oceánem,
příslušníka americké FBI, machra na mytologii a mystiku. A tím je
Aaron Food, který po celém světě
už vyřešil 513 vražd a teď pomůže i
Wilsonovu.
Režie: T. Mašín / Hrají: Jiří
Macháček, Vojtěch Dyk, Tatiana
Pauhofová, Jan Kraus, Petr Čtvrtníček
3. a 17. 11. v 17.30, 8. 11.
v 19.30
Muž na laně
Dobrodružný, životopisný, drama
/ USA / 123min / 2D, 3D titulky /
3D 130,-, 2D 100,Po povrchu Měsíce se prošlo dvanáct lidí. Nezměrnou prázdnotu
mezi věžemi Světového obchodního centra ale přešel jen jediný
člověk a nikdy ho už žádný nebude následovat. Philippe se pod
vedením svého skutečného učitele
Papa Rudyho a skupiny pomocníků z celého světa rozhodl překonat
obrovské komplikace, a přes neshody a bezpočet situací, ve kterých šlo
doslova o život, společnými silami

Kultura
vymyslet a realizovat šílený plán.
Režie: R. Zemeckis / Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kinglsey,
James Badge Dale, Ben Schwartz
3. a 18. 11. ve 20.00, 7., 8., 14. a
23. 11. v 17.30, 13. 11. v 19.30
Celebrity s. r. o.
Komedie / ČR / 103min / 120,Nejmenované studio - začínající herci, prudící herecké legendy,
režisér naráží na lokty ostré producentky, technici tu a tam něco pokazí. Vše by běželo v zajetých kolejích,
kdyby režisér Tomáš, hlavní postava filmu, nepřišel s odvážným nápadem. Aby zvedl sledovanost seriálu,
vloží do děje postavu inspirovanou
reálnou postavou lobbisty - mafiána.
Tím sice probudí diváky z letargie a
sledovanost jen kvete, to ovšem neujde pozornosti samotného mafiána,
který se v seriálu pozná a Tomáš se
pomalu, ocitá ve velkých problémech.
Režie: M. Šmídmajer / Hrají: Jiří
Mádl, Vilma Cibulková, Filip Kaňkovský, Zuzana Bydžovská, Miroslav
Táborský
3. 11. v 19.30, 18. 11. v 17.00
JÍDLO 1-2
Cyklus filmového vzdělávání CDF
pro veřejnost | 120 min | Projekce a
diskuze
V rámci nového program Centra dokumentárního filmu určeného
zájemcům o hlubší poznání filmu a
médií prozkoumáme prostřednictvím fenoménu Jídla klíčové základy
nejen dokumentární kinematografie.
4. 11. v 17.00, 12. 11. v 17.30
Everest
Dobrodružný, drama / USA /
121min / titulky 2D i 3D / 2D 100,-,
3D 120,- (3D 12. 11.) / 12 +
V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho přežít. Přesto
se najdou lidé, kteří do téhle výšky
šplhají, aby pokořili Everest, nejvyšší
horu světa. Horští vůdci Rob a Scott
nic nepodceňují a do své expedice
na nejvyšší bod naší Země berou jen
lidi, kteří mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle připravení a vybavení,
splnění snů klientů by nic nemělo
stát v cestě. Stačí však náhlá změna
počasí a klíčovou otázku „Podaří se
nám horu zdolat?“ vystřídá otázka
mnohem zásadnější. „Dokážeme
přežít?“
Režie: B. Kormákur/ Hrají: Jason
Clarke, Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Robin Wrigt,
Emily Watson
4. 11. ve 20.30, 10. 11. v 17.30
Nemilosrdní
Akční, thriller / Francie / 90min /
titulky / 100,- / 12 +
Buren je legendární polda, on a
jeho policejní tým mladých kolegů vyznávají nevšední vyšetřovací postupy a s oblibou ignorují
pravidla. Na pařížské scéně se objevuje gang lupičů, kteří neuvěřitelnou rychlostí vykrádají banky a klenotnictví. Jsou po zuby ozbrojeni
automatickými zbraněmi a na jejich
konto během loupeží přibývá brutálních vražd. Burenova jednotka musí
použít všechny své metody, aby se
pokusili šílené zločince zastavit.
Režie: G. Olivares, O. Penker/
Hrají: Jean Reno, Katerina Murino,
Alban Lenoir
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4. a 9. 11. v 19.30, 19. 11. v 17.00
Sicario: Nájemný vrah
Krimi, drama, akční/ USA /
121min / titulky / 110,- / 15+
Idealistickou agentku FBI pověří
důstojník elitní vládní operační skupiny, aby v příhraniční oblasti mezi
USA a Mexikem, kde neplatí žádné
zákony, podpořila eskalující válku
proti drogám. Tým vedený tajemným
poradcem s pochybnou minulostí se
tajně vydává na cestu, během které je
Kate nucena v zájmu přežití pochybovat o všem, v co dosud věřila.
Režie: D. Villeneuve / Hrají: Emily Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin,
Benicio Del Toro

Od 5. 11., informace o časech
projekcí na webu
Spectre
Akční thriller / USA, Velká Británie / 150min / PREMIÉRA / titulky / 120,- / 12+
BOND. JAMES BOND. Daniel
Craig je zpět jako Agent 007 v nové,
v pořadí již 24. bondovce. James
Bond dostane záhadný odkaz z
minulosti, který ho přivede na stopu
nechvalně známé zločinecké organizace. Postupně musí rozplétat složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.
Režie: S. Mendes / Hrají: Daniel
Craig, Christoph Waltz, Monica Belluci, Andrew Scott, Ralph Fiennes

5., 7. a 11. 11. v 17.00, 14. a 29.
11. v 17.15
Fakjů pane učiteli 2
Komedie / Německo / 115min /
Dabing / 120,- / 12+
Milovaný kantor Zeki Müller je
zpět. Díky kontaktům z minulosti
přijde k hromádce kradených diamantů, které rafinovaně ukryje do
plyšového medvídka. Jenže jeho
trochu potrhlá kolegyně Lisi plyšáka bezelstně věnuje dětské charitě
v Thajsku. Souhrou náhod ředitelka školy zoufale shání učitele, který by jel se studenty na školní výlet
do zahraničí. Zeki se této příležitosti chytí. Vidí v tom šanci, jak získat
diamanty z východoasijské země
zpátky. Jak Zeki, který je pořád jednou nohou v podsvětí a druhou ve
sborovně, skončí?
Režie: B. Dagtekin/ Hrají: Elyas
M‘Barek, Karoline Herfurth, Jella
Haase, Katja Riemann

6., 13. a 20. 11. v 17.00
Dokonalý šéf
Komedie, drama / USA /120min /
titulky / 100,Šéfkuchař Adam Jones měl všechno,
bohužel svojí vinou o to všechno přišel. Se dvěma hvězdičkami od Michelina měl bývalý postrach pařížských
restaurací pocit, že mu patří svět,
jediné co ho zajímalo, byla dokonalá
exploze chutí. Nyní se o to musí pokusit znovu – otevřít si vlastní restauraci
a získat nepolapitelnou třetí michelinskou hvězdu. Dokonalý šéf je výjimečně vtipný a emotivní příběh o lásce k
vaření a jídlu, o lásce mezi dvěma lidmi a o síle druhé šance.
Režie: J. Wells / Hrají: Bradley
Cooper, Uma Thurman, Emma
Thompson, Daniel Brühl, Sienna
Miller

5. a 11. 11. v 19.30, 22. 11.
v 17.00
The Program: Pád legendy
Drama, thriller, sportovní / USA /
104min / titulky / 100,Pravdivý příběh o raketovém vzestupu a pádu jednoho z nejslavnějších a nejkontroverznějších mužů
v nedávné historii – sportovního
cyklisty Lance Armstronga, světově
proslulého vítěze a sedminásobného šampiona Tour de France. Svět
potřebuje hrdiny a Lance Armstrong
byl absolutní sportovní hrdina. Ne
každý však věřil v tato pohádková
vítězství…
Režie: S. Frears / Hrají: Ben Foster,
Chris O’Dowd, Guillaume Canet,
Jesse Plemons, Dustin Hoffman
5. 11. v 17.30, 7. a 29. 11.
v 15.30, 8. 11. ve 14.30, 14. 11.
v 15.00
SNOOPY A CHARLIE BROWN.
Peanuts ve filmu
Animovaná komedie / USA /
88min / PREMIÉRA / 2D i 3D
dabing / 2D 125,- (děti 100,-), 3D
140,- (děti 120,-)
Kdo nezná Snoopyho? Jediného pejska, který dokáže ze svého mimózního páníčka Charlieho
Browna udělat největšího hrdinu.
Charlie je pro změnu nejslavnější
světový outsider, jež šéfuje nejhoršímu baseballovému týmu a nedokáže
promluvit na svou tajnou láskou.
Nyní se Charlie, nejméně pravděpodobný hrdina, vydává na nebezpečnou výpravu, zatímco Snoopy se
utkává se svým největším nepřítelem, Rudým baronem.
Režie: S. Martino / Mluví: Matěj
Převrátil, Daniel Ritchev, Mikuláš
Převrátil, Anna Cesková

6. a 26. 11. v 17.30, 10., 14. a 17.
11. ve 20.00
Marťan
Dobrodružné sci-fi / USA /
134min / titulky / 2D 110,-; 3D
130,- (3D 10. 11.) / 12+
Pomoc je jen 225 000 000 kilometrů daleko. Astronauta Marka a
jeho kolegy během mise na Mars
zaskočila prašná bouře a on v ní
málem zahynul. Zbytek týmu planetu narychlo opustil v domnění,
že je mrtvý. Ale on přežil a ocitá se
tak sám na nehostinné planetě. Má k
dispozici omezené zásoby, a tak musí
využít veškerý důvtip a technické
znalosti, aby přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat signál na Zemi,
že žije. Když se mu to podaří, začne
miliony kilometrů daleko NASA a
tým vědců neúnavně pracovat, aby
dostali tohoto „Marťana“ domů.
Režie: R. Scott/ Hrají: Matt
Damon, Jessica Chastain, Kristen
Wiig, Kate Mara, Michael Pena, Jeff
Daniels
6., 7. a 17. 11. v 19.30, 15. 11.
v 17.30, 21. 11. v 17.00
Ztraceni v Mnichově
Komedie, drama, psychologický /
ČR / 105min / 120,Sir „P“, devadesátiletý papoušek
šedý, který kdysi patřil Edouardu
Daladierovi, se na pozvání ředitele
Francouzského kulturního institutu
ocitne v roce 2008 v Praze jako živá
relikvie z dob Mnichovské dohody.
Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem
dodnes opakuje některé důležité
věty a prohlášení. Papouška za dramatických okolností unese český
novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál.
Režie: P. Zelenka / Hrají: Martin

