STRANA 36
Režie: L. T. Krieger / Hrají: Blake
Lively, Michiel Huisman, Harrison
Ford, Ellen Burstyn
18. 11. v 19.30
LOVE
Drama / Francie / 130min /
titulky / 80,- / 18 +
LÁSKA stojí mimo dobro a
zlo. LÁSKA je genetická potřeba. LÁSKA je změněný stav vědomí. LÁSKA je tvrdá droga. LÁSKA je duševní choroba. LÁSKA je
mocenská hra. LÁSKA přesahuje lidské já. LÁSKA je oslepující
světlo. LÁSKA je sperma, tekutiny
a slzy. LÁSKA je vzrušující sexuální melodrama o chlapci, dívce a
DALŠÍ DÍVCE.
Režie: G. Noé / Hrají: Aomi
Muyock, Klara Kristin, Juan Saavedra, Gaspar Noé
19., 20., 21., 27. a 30. 11.
v 17.30
Hunger Games: Síla vzdoru 2.
část
Dobrodružné sci-fi / USA /
PREMIÉRA / titulky / 2D 110,-;
3D 140,- (3D 19. 11.)
Finální část kultovní série Hunger Games. Katniss Everdeenová musí čelit o mnoho silnějšímu
soupeři, než proti kterým stála
doposud v Aréně, aby vrátila obyvatelům Panamu svobodu jednou
provždy.
Režie: F. Lawrence / Hrají: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth,
Josh Hutcherson, Julianne Moore,
Woody Harrelson
19., 21. a 28. 11. v 19.30, 24.
11. v 17.00
U moře
Romantický, drama / USA / PREMIÉRA / 122min / titulky / 110,/ 15 +
Do malebného francouzského
letoviska přijíždí americký manželský pár. Spisovatel Roland tu chce
nalézt sílu a inspiraci k napsání
své další knihy, naopak jeho žena
Vanessa vlastně ani netuší, co tu
dělá. Jejich manželství se během let
proměnilo v poněkud toxický vztah,
kdy jsou raději sami než s tím druhým. Partnerské dusno rozčeří až
příjezd mladých novomanželů, kteří
Rolandovi s Vanessou připomenou,
jaké to mezi nimi bylo na začátku.
Režie: Angelina Jolie Pitt / Hrají:
Brad Pitt, Angelina Jolie Pitt, Mélanie Laurent, Melvil Poupaud
19., 21. a 29. 11. ve 20.00, 22.
11. v 17.30, 27. 11. v 19.30
Black Mass: Špinavá hra
Krimi, drama, životopisný / USA
/ PREMIÉRA / 123min / titulky /
110,- / 15+
V Bostonu sedmdesátých let
minulého století přemluví agent
FBI irského mafiána Jamese „Whitey“ Bulgera ke spolupráci s FBI a
vyřazení společného nepřítele, italské mafie, ze hry. Film líčí skutečný
příběh nesourodého spojenectví,
které se vymklo kontrole a umožnilo Whiteymu vyhnout se právnímu
postihu, upevnit si mocenské postavení a stát se jedním z nejbezohlednějších a nejmocnějších gangsterů v
historii Bostonu.
Režie: S. Cooper / Hrají: Johnny Depp, Benedict Cumberbatch,
Corey Stoll, Dakota Johnson, Juno
Temple

Kultura
20. 11. v 19.30, 22. 11. ve 20.00
Purpurový vrch
Gotický horor / USA / 119min /
titulky / 100,- / 15+
Na Purpurovém vrchu stojí dům,
kterému je lepší se vyhnout. Edith
je na svou dobu emancipovaná dívka s literárním talentem a traumatem
z dětství, s nímž se vypořádává právě psaním. Siru Thomasi, se její texty líbí, jí se pro změnu zamlouvá on.
Dokonce tak, že se za něj provdá.
Díky sňatku se stane spolumajitelkou
panství Purpurový vrch. V jeho ponurých stěnách se Edith rozhodně necítí jako doma, je sice k smrti vyděšená,
zároveň ji ale zvědavost nutí odhalovat tajemství, které se dům snaží
pohřbít. Že jí při téhle pátrací akci
půjde neustále o život, asi není potřeba dodávat.
Režie: Guillermo del Toro / Hrají:
Mia Wasikowska, Tom Hiddleston,
Jessica Chastain, Charlie Hunnam
21. 11. v 15.00
Proč jsem nesnědl svého taťku
Animovaný, rodinný, dobrodružný
/ Francie / 95min / dabing / 115,(děti 90,-)
Dnes je mnoho důvodů, proč nejíst
své rodiče. Ale vždy to tak nebývalo.
Především v dobách, kdy jsme byli
na půli cesty mezi opicí a člověkem.
Hlavní hrdina se jmenuje Edward.
To, co mu chybí na velikosti a síle,
dokáže nahradit svou neuvěřitelnou
genialitou. Díky tomu objeví tajemství ohně, lovu, moderní způsob
bydlení, lásku i naději. Zvrátí veškeré
zavedené pořádky a dovede svůj druh
s drzostí a humorem vstříc skutečné lidské existenci – kde sníst něčího
otce (natož vlastního) prostě není v
pořádku.
Režie: J. Debbouze
22. 11. v 15.00
Jak si čerti hráli divadlo
Divadelní pohádka / 50min / 60,Čertovská pohádka vypráví o pekle, kam se chystá jakási návštěva, pro
kterou čerti mají připravit divadlo.
Lucifer se chopí režie, a tím vypukne
v pekle zmatek s kostýmy, s kulisami,
i s tím, kdo kterou roli v chystaném
představení slízne. Do pohádky pak
zasáhne i moc shůry, a to bude teprve
mela. Pohádka nabízí divákům netradiční pohled na loutkařinu.
Hraje: Petrpaslíkovo divadlo
23. 11. ve 20.00
Aferim!
Drama, historický, dobrodružný,
western / Rumunsko, Bulharsko, ČR
/105min / titulky / FK / 100,- / 15+
Východní Evropa, rok 1835. Dva
jezdci projíždějí pustou krajinou v
srdci Valašska. Jsou to četník Costandin a jeho syn, kteří hledají uprchlého
otroka. Ani poté, co najdou uprchlíka, není dobrodružstvím zdaleka
konec… Balkánský černobílý western, který nepostrádá prvky humoru, otevírá kontroverzní téma otroctví Romů v době nedávné rumunské
minulosti a zároveň je pozoruhodným podobenstvím o životě v pozdně feudální Evropě.
Režie: R. Jude / Hrají: Teodor
Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin
Toma, Alexandru Dabija
24. 11. od 18.00 do 22.00
Expediční kamera – Snow Film
Fest
Vstupné 120,- / 100,- Kč

Večer plný špičkových filmů. Sníh,
led, adrenalin! Extrémní lyžování,
zimní lezení, expedice, skialpinismus
a další zimní šílenosti!
24. 11. v 19.30
Amy
Dokument / Velká Británie /
128min / titulky / 80,- / 12+
Kým ve skutečnosti byla dívka, která
stojí za jménem Amy Winehouse? Co
skrývala před okolním světem a proč
zemřela v pouhých 27 letech? Dokument nechává promlouvat zejména
Amy prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, ale především skrze její hudbu. Vidíme Amy
jako obyčejnou dívku s obrovským
talentem a touhou zpívat, jako zjevení ohromující hudební fajnšmekry,
jako popovou hvězdu obletovanou
fanoušky i jako oběť manipulovanou
manažery a pronásledovanou bulvárními novináři.
Režie: A. Kapadia / Vystupují:
Amy Winehouse a další
25. 11. ve 20.00
Mládí
Drama / Itálie, Francie, Velká Británie /118min / titulky / 90,- / 12+
V luxusním lázeňském hotelu ve
švýcarských Alpách se každý rok
setkávají staří přátelé Fred a Mick.
Mezi léčebnými kúrami vzpomínají na své pestré životy hudebního
skladatele a filmového režiséra a se
suchým humorem komentují své
chátrající tělesné schránky. Kypící život kolem nich a ostatní excentričtí hosté - jihoamerická fotbalová
legenda, mladý herec z Kalifornie
nebo současná Miss Universe - jim
poskytují bohaté podněty k úvahám
o mládí, kráse, kreativitě, zkrátka o
všem, co zahání myšlenky na blízký
konec.
Režie: P. Sorrentino / Hrají: Michael Caine, Harvey Keitel,
Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda
25. 11. v 19.30
Lví srdce
Drama, romantický / Finsko, Švédsko / 99min / titulky / 80,- / 15+
Teppo je radikální neonacista, který si pevně stojí na svých názorech
a předsudcích, ale touží i po lásce a
rodině. Když potká atraktivní servírku Sari, vše se zdá ideální, dokud
nepozná jejího malého černošského
syna Rhamua. Teppo tak stojí před
těžkým rozhodnutím – splní si svůj
sen o otcovství a rodině nebo zůstane věrný své celoživotní víře a přesvědčení založeného na diskriminaci, ignoranci a nenávisti?
Režie: D. Karukoski/ Hrají: Peter
Franzén, Yusufa Sidibeh, Laura Birn,
Jasper Pääkkönen, Pamela Tola
26. 11. v 17.00
Rodinka Bélierových
Komedie / Francie / PREMIÉRA
/ 105min / titulky / 90,- / 15+
Učitel hudby mladé teenagerky
objeví její pěvecký talent a doporučí jí účast na soutěži Radio France.
Háček je ale v tom, že Paula je dcerou neslyšících rodičů, kteří jsou
takřka závislí na jejích překladech.
Dilema je na světě! Opustit rodinu,
která je na jejích překladech do znakového jazyka téměř závislá, a vydat
se za vlastním snem, nebo plnit úkol
vděčné dcery a opustit vlastní sny?
Cesta ke splnění snu je náročná,
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avšak nikoli nemožná...
Režie: E. Lartigau / Hrají: Karin
Viard, François Damiens, Louane
Emera, Luca Gelberg, Eric Elmosnino
26. a 29. 11. v 19.30
Viktor Frankenstein
Horor, drama / USA / PREMIÉRA / 109min / titulky / 110,- / 12+
Radikální vědec Dr. Viktor Frankenstein a jeho pomocník Igor mají
vizi o uměle stvořeném životě. Victorovi se však výsledky jejich práce vymknou kontrole a hrozí, že se
dostanou do rukou lidem, kteří s
nimi chtějí uspokojit své mocenské
choutky. Zatímco Frankenstein chce
pokračovat bez ohledu na možné
následky, Igor si uvědomuje, k jakým
hrůzným koncům mohou vést. Jen
on může Viktora zachránit před
sebou samým a svět před smrtelně
nebezpečným monstrózním stvořením.
Režie: P. McGuigan / Hrají: Daniel Radcliffe, James McAvoy, Jessica
Brown Findlay, Andrew Scott
26. a 27. 11. ve 20.00, 28. 11.
v 17.30, 30. 11. v 19.30
Gangster Ka: Afričan
Kriminální, thriller / ČR / PREMIÉRA / 98min / 130,- / 12 +
Druhá část thrilleru inspirovaná
skutečnými událostmi dle námětu J. Kmenty a jeho knihy „Padrino
Krejčíř“. Po nepochopitelném útěku
přímo z rukou policie, opouští Kraviec ČR. Až teď začíná vyplouvat
na povrch veškerý odpad, který po
něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelách, v rukou má směnku na 80
milionů, která z fleku může položit
premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO se pomalu rozpustilo, je třeba přijít s novým
zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu
měl udělat státní převrat.
Režie: J. Pachl / Hrají: Hynek
Čermák, Jaromír Hanzlík, Miroslav
Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden
27. a 28. 11. v 17.00
Husí kůže
Komedie, horor / USA / dabing /
120,- (děti 100,-)
Teenager Zach se setkává s krásnou dívkou Hannou. Zach ale
zjišťuje, že Hannah má tajemného otce, ze kterého se vyklube R.
L. Stine, autor série bestsellerů s
názvem Goosebumps. Ukazuje se,
že existují reálné důvody, proč je
takový podivín… Příšery, kterými
se jeho knihy proslavily, jsou skutečné, a Stine své čtenáře chrání
tím, že tato monstra drží uvězněná v knihách. Když Zach neúmyslně příšery z rukopisů vypustí a ty
začnou terorizovat celé městečko, je
na Stineovi, Zachovi a Hannah, aby
je znovu vrátili do knih, kam patří.
Režie: R. Letterman/ Hrají: Jack
Black, Dylan Minnette, Odeya Rush, Amy Ryan
28. 11. v 15.30
Mimoni
Animovaný, komedie / USA /
100min / dabing / 100,- (děti 80,-)
Zamysleli jste se někdy nad tím,
proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně
slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni!
Režie: P. Coffin, K. Balda / Mlu-

