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monster a pomoc skvělých vojáků se 
hodí. Těžko ale říct, jestli si tváří v tvář 
valícím se hordám neměli raději vybrat 
tu popravu.
Režie: Č. Yimou/ Hrají: Matt  Damon, 
Pedro Pascal, Willem Dafoe, Tian Jing

7. 2. v 17.15
OVČÁČEK ČTVERÁČEK
Živě z areálu bohnické léčebny v Praze 
(Divadlo za plotem) / 85min / 200,-
„Nekorektní kabaret“ režiséra Petra 
Michálka katapultoval zájem diváků v 
celé České republice do nekonečných 
výšin. Všechna představení jsou bez-
nadějně vyprodána. Pražská derniéra 
se vyprodala do posledního místa za 8 
minut od otevření předprodeje. Přímý 
přenos bude poslední možností před-
stavení shlédnout. 
Režie: P. Michálek

7. 2. v 19.30, 28. 2. v 17.30
KOUDELKA  FOTOGRA FUJE 
SVATOU ZEMI 
Dokument / ČR, Německo / 92min 
/ 100,-
Jedinečný a intimní pohled na tvůr-
čí proces jednoho z největších žijících 
mistrů fotografi e. Izraelský režisér 
Gilad Baram Koudelku sleduje při 
jeho putování Izraelem a Palestinou 
při hledání prchavých okamžiků, v 
nichž vznikají fotografi e. Čtyřicet let 
od vzniku ikonických snímků ruské 
invaze v srpnu 68 se světoznámý český 
fotograf Josef Koudelka znovu vydává 
pracovat do míst, kde zuří konfl ikt – 
tentokrát ve Svaté zemi.
Režie: G. Baram

7. 2. ve 20.00
XXX: NÁVRA T XANDERA  CAGE
Akční, komedie / USA / 105min / 
titulky / 120,- / 12+
Xander Cage, zvaný též xXx, je naživu. 
To ale není ta nejdůležitější zprá-
va. Hlavní je to, že je zase v dokonale 
vyladěné formě a připravený pomocí 
svých vymazlených, ale hlavně doko-
nalých adrenalinových kousků a triků 
nabančit všem největším hnusákům 
na světě. 
Režie: D. J. Caruso/ Hrají: Vin Die-
sel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, 
Ruby Rose

8. 2. a 1. 3. v 17.30
STRNADOVI
Časosběrný dokument / ČR / 102min 
/ 90,-
Během 35 let společného soužití jed-
noho páru se odehraje mnohé: od 
chvil absolutního porozumění až po 
dramatické propady. Po většinu času 
však partneři řeší všem dobře známé 
běžné starosti a radosti. A přesně tako-
vý život žijí i majitelé prodejny s ná-
bytkem Ivana a Václav Strnadovi, kte-
ré režisérka Helena Třeštíková v rámci 
projektu Manželské etudy sleduje se 
svou kamerou už od roku 1980.
Režie: H. Třeštíková

8. 2. v 17.00, 28. 2. ve 20.00
PYROMAN
Drama, thriller / Norsko / 94min / 
titulky / 90,- / 15+
Muž, který si hrál s ohněm. Psycholo-
gický thriller inspirovaný skutečným 
případem nebezpečného pyroma-
na, který sužoval jih Norska na konci 
70. let. Nový fi lm režiséra kultovního 
snímku Insomnie.
Režie: E. Skjoldbjærg/ Hrají: Agnes 
Kitt elsen, Henrik Rafaelsen, Trond 
Nilssen

8. 2. v 19.30
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ 
HRDINY
Pravdivý příběh, válečný / Austrálie, 
USA / titulky / 100,- / 15+
Film oscarového režiséra M. Gibsona, 
inspirovaný skutečným příběhem. 
Poté, co Japonci zaútočili na Pearl 
Harbor, přihlásil se D. Doss do služ-
by. Z přesvědčení však odmítal nosit 
zbraň a zabíjet. To, že Doss odmítal 
zbraň, se nesetkávalo s pochopením. 
V březnu 1945 vypukla krvavá bit-
va o Okinawu. Dossova rota měla za 
úkol dobýt vysoký útes. Vojín Doss
se odmítl ukrýt a zůstal uprostřed 
krvavého pekla. Snášel jednoho zra-
něného po druhém z útesu do bezpe-
čí. Během 12 hodin, za stálého ostře-
lování, zachránil životy 75 mužů…
Režie: M. Gibson / Hrají: Andrew 
Garfi eld, Sam Worthington, Vince 
Vaughn

9. 2. v 17.00
NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM
Dokumentární / ČR / 90min / 80,-
Pět obdivuhodných dětí, jež společ-
nost opatřila nelichotivou nálepkou 
„autista“. Přední český dokumenta-
rista s unikátním autorským viděním 
nás nabádá, abychom fenomén autis-
mu přestali vnímat jako lékařskou 
diagnózu a pokusili se mu porozu-
mět jako fascinujícímu, byť často 
jen obtížně rozluštitelnému způso-
bu myšlení. Neboť kdo má určit, co 
je normální: žít ve spěchu a přehlížet 
absurdity, nebo spíš toužebně hledat 
řád, ticho a klid?
Režie: M. Janek

Od 9. 2. – informace o časech na 
webu
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNO-
TY
Erotický thriller / USA / 117min / 
PREMIÉRA  / titulky / 140,- (od 16. 
2. 130,-) / 15+
Dosavadní lovec a dravec se ocitá 
v pro něj neznámé životní situaci, a 
navíc si uvědomuje, že se do Anasta-
sie zamiloval. Té se sice nechce vrátit 
do světa, ve kterém naplňovala roli 
poddajné studentky, ale Christiano-
vu kouzlu odolat stejně nedokáže. 
Nevědomky se tak vystavuje veliké-
mu nebezpečí. Z Greyovy minulos-
ti se náhle začnou vynořovat temné 
stíny, které pomáhaly vytvořit jeho 
komplikovanou osobnost. A těm roz-
hodně není po chuti, že „jejich“ Chris-
tian podlehl tak banálnímu a slaboš-
skému citu, jakým je láska.
Režie: J. Foley/ Hrají: Dakota John-
son, Jamie Dornan, Rita Ora, Kim 
Basinger

10. 2. v 17.00, 15. 2. v 15.00, 12. 2. 
ve 14.00, 11. a 18. 2. ve 14.45, 22. a 
25. 2. v 15.30
LEGO® BATMAN FILM
Animovaný, dobrodružný / USA / 
104min / dabing / 110,-
Vlastního fi lmového dobrodružství 
se dočkal přirozený vůdce – LEGO 
Batman. Ale v Gothamu se chysta-
jí velké změny, a pokud chce zabránit 
tomu, aby moc ve městě převzal Joker, 
bude možná Batman nucen přehod-
notit svůj pohled na svou dosud fun-
gující jednočlennou skupinu občanské 
bdělosti a sebeobrany, a snažit se spo-
lupracovat i s ostatními, a možná, ale 
opravdu jen možná, naučit se trochu 
uvolnit a získat nadhled.
Režie: Ch. McKay

10. 2. v 19.30, 11. a 19. 2. v 17.00
MÍSTO U MOŘE
Drama / USA / 137min / titulky / 
120,- / 12+
Po smrti svého staršího bratra Joea 
zjišťuje Lee s velkým překvapením, že 
byl svým bratrem ustanoven jako opa-
trovník synovce Patricka. Lee opouš-
tí své současné zaměstnání a naplněn 
obavami se vrací do vesnice Man-
chester-by-the-Sea, aby zde pečoval 
o temperamentního šestnáctiletého 
Patricka. Je také nucen se vyrovnat se 
svou minulostí, která ho odloučila od 
manželky Randi. Lee a Patrick, které 
spojuje pouto jediného člověka, jenž 
celou rodinu udržoval pohromadě, se 
oba snaží smířit s životem ve světě bez 
Joea.
Režie: K. Lonergan/ Hrají: Casey Aff -
leck, Michelle Williams, Kyle Chan-
dler, Lucas Hedges

20. 2. v 15.30, 11. 2. v 15.00
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA 
O KONCI SVĚTA
Animovaný, dobrodružný / USA / 
114min / dabing / 90,-
Struhující animovaný fi lm o nebojác-
né dospívající dívce, která se vydává 
na nebezpečnou cestu, aby zachránila 
svůj lid. Cestou potkává kdysi mocné-
ho poloboha Mauiho, který jí pomůže 
stát se zkušenou mořeplavkyní. Spo-
lečně se plaví přes širý oceán a zažívají 
nebezpečná a úžasná dobrodružství.
Režie: R. Clemens a J. Musker

12. 2. v 16.30, 21. 2. v 15.00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE 
JE NAJÍT
Dobrodružný, fantasy / USA, Velká 
Británie / 133min / dabing / 90,- 
Newt Scamander přichází do New 
Yorku se svým záhadným kufříkem, 
ve kterém se nachází obrovská sbírka 
vzácných magických tvorů z jeho cest 
kolem světa. Co se může stát, když 
se nadaný britský kouzelník vydá do 
Ameriky, a jeho zvířata (některá i tro-
chu nebezpečná) uniknou z kufříku? 
J. K. Rowlingová vás zve do nové epo-
chy kouzelnického světa!
Režie: D. Yates/ Hrají: Eddie Redmay-
ne, Colin Farrell, Ron Perlman, Kathe-
rine Waterston

12. 2. v 19.30
MLHA V SRPNU
Drama, historický / Německo, Švýcar-
sko / 126min / titulky / 100,-
Jižní Německo, rok 1940. Třináctiletý 
sirotek Ernst Loss je vzpurný a těžko 
přizpůsobivý chlapec. Kvůli tomu se 
ocitá v psychiatrickém sanatoriu. Ernst 
si brzy uvědomí, že v tomto sanato-
riu nejsou děti léčeny, ale pod vede-
ním Dr. Veithausena postupně a potají 
zabíjeny pod nacistickým programem 
s krycím názvem T4. Ernst se rozhod-
ne bojovat s osudem a začne pomáhat 
ostatním pacientům, a zároveň pláno-
vat svůj vlastní útěk, čímž se ocitá ve 
smrtelném nebezpečí, protože rozhod-
nutí „kdo bude další“ je jen na vedení 
sanatoria…
Režie: K. Wessel/ Hrají: Ivo Pietzcker, 
Sebastian Koch, Th omas Schubert

13. 2. v 17.30, 1. 3. v 19.30
ANTHROPOID
Historický, thriller / Velká Británie, 
ČR / 121min / 90,- / 12+ 
Skutečný příběh operace druhé světo-
vé války, jejímž cílem byl atentát na R. 
Heydricha. Heydrich byl po Hitlerovi 
a Himmlerovi třetím nejvýznamněj-
ším mužem Třetí říše, hlavním strůj-

cem Konečného řešení. Vražedná a 
brutální vláda muže, přezdívaného 
„pražský řezník“, přiměla spojenec-
ké síly v Londýně k naplánování tajné 
mise s kódovým označením Operace 
Anthropoid. Film sleduje osudy Jozefa 
Gabčíka a Jana Kubiše, kteří provedou 
v prosinci 1941 výsadek do své oku-
pované vlasti. Vybaveni jen omezený-
mi informacemi a minimální výstrojí 
musejí v nacisty okupovaném městě 
přijít na způsob, jak spáchat atentát na 
Heydricha.
Režie: S. Ellis/ Hrají: Jamie Dornan, 
Cillian Murphy, Anna Geislerová, 
Charlott e Le Bon, Alena Mihulová

13. 2. v 19.30
VIVA
Drama / Irsko, Kuba / 100min / titul-
ky / FK / 100,- / 15+
Mladý Jesús pracuje jako kadeřník v 
nočním travesty klubu v Havaně a sní 
o tom, že se jednou stane hvězdou. 
Díky svému učiteli se mu podaří udě-
lat konkurz a dostane první šanci na 
pódiu, pak se ale zjeví jeho léta nepří-
tomný otec - bývalý boxer, dnes agre-
sivní alkoholik - a všechny Jesúsovy 
naděje zmaří. Jejich vzájemné předsta-
vy o životě nemůžou být rozdílnější, a 
tvrdě se střetnou. Jen pozvolna nachá-
zejí otec a syn vhled do světa toho dru-
hého. Citlivý příběh o hledání vlastní 
identity a touze po rodině.
Režie: P. Breathnach/ Hrají: Jor-
ge Perugorría, Luis Alberto García, 
Héctor Medina

13. 2. ve 20.00
PASAŽÉŘI
Sci-fi , dobrodružný / USA / 116min / 
titulky / 100,-  / 12+
Jim a Aurora jsou dva pasažéři vesmír-
né lodi, která je má dopravit na jinou 
planetu, kde by měli začít nový život. 
Když je jejich hibernační kóje záhadně 
probudí o 90 let dříve, než loď dosáh-
ne svého cíle, mění se ale rutina v boj o 
přežití. Zatímco se Jim a Aurora snaží 
rozplést záhadu poruchy, zjišťují, že 
mezi nimi vzniká cosi více než přátel-
ství...až do okamžiku, kdy odhalí, že se 
celá loď ocitá na pokraji zničení a zjistí 
skutečnou příčinu toho, proč byli pro-
buzeni.
Režie: M. Tyldum/ Hrají: Jennifer 
Lawrence, Chris Pratt , Michael Sheen, 
Laurence Fishburne

14. 2. a 1. 3. v 17.30
KRÁLOVNA KRISTÝNA
Drama, historický / Finsko / 106min 
/ titulky / 90,- / 12+
Dívka, která změnila dějiny. Pří-
běh švédské královny Kristýny, která 
nastoupila na trůn ve věku šesti let, je 
portrétem extravagantní mladé ženy, 
jež se vzpírala tradici i konvencím a 
mimoděk změnila běh dějin.
Režie: M. Kaurismäki/ Hrají: Malin 
Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist, 
Lucas Bryant

16. 2. v 17.30, 18. 2. v 17.00, 22. 2. 
v 19.30
ZLATO
Drama, dobrodružný / USA / 
121min / PREMIÉRA  / titulky / 
110,-
Film je natočen podle skutečného 
příběhu těžebního skandálu Bre-X 
Mineral Corporation na počátku 90. 
let. V hlavní roli skvělý Matt hew Mc-
Conaughey.
Režie: S. Gaghan/ Hrají: Matt hew 
McConaughey, Édgar Ramírez, Bry-
ce Dallas Howard


