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16., 18. a 26. 2. v 19.30, 17. 2. v 
17.00, 24. 2. v 16.30
MLČENÍ
Historický, dobrodružný / USA / 
161min / PREMIÉRA  / titulky / 
120,- / 12+
V polovině 17. století je Japonsko zce-
la uzavřené kontaktu se Západem. 
Křesťanství je zde postavené mimo 
zákon, a křesťané musí víru skrývat. 
Dva portugalští jezuité, otec Rodrigu-
es a otec Garupe, se vydávají do Země 
vycházejícího slunce s velmi nebez-
pečným cílem: najít svého učitele, otce 
Ferreiru, který se prý zřekl víry. 
Režie: M. Scorsese/ Hrají: Liam 
Neeson, Andrew Garfi eld, Adam Dri-
ver, Ciarán Hinds

16. a 20. 2. ve 20.00, 17. 2. v 19.30
LÉK NA ŽIVOT
Mysteriózní thriller / USA, Německo 
/ 146min / PREMIÉRA  / titulky / 
120,- / 15+
Mladý a ambiciózní manažer Lockhart 
dostane od nadřízených jednoduchý 
úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pemb-
rokea, nepostradatelnou hlavu jejich 
společnosti. Léčebna, kam se před 
časem uchýlil, a podle posledního 
odeslaného dopisu se z ní ani nech-
ce jen tak rychle vrátit, se nachází v 
zastrčeném koutě švýcarských Alp. Je-
jí personál zde poskytuje životem a 
prací vyčerpaným boháčům speciální 
očistnou léčbu. Ale nabízené zázrač-
né procedury možná nejsou tak úplně 
běžné a pobyt zde až tak úplně dobro-
volný…
Režie: G. Verbinski/ Hrají: Dane 
DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Adri-
an Schiller

18. 2. v 15.00
ČERVENÁ ŽELVA
Animovaný fi lm / Francie / 80min / 
beze slov / 80,-
Příběh trosečníka na tropickém ostro-
vě, obydleném želvami, kraby a ptá-
ky, je zároveň univerzálním příběhem 
všech zásadních okamžiků v životě člo-
věka. O sebepoznání, lásce, rodičov-
ství i střídání generací vypráví oscaro-
vý režisér Michaël Dudok de Wit beze 
slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé 
animace. Magický snímek, srozumitel-
ný napříč generacemi i kontinenty.
Režie: M. Dudok de Wit

19. 2. ve 20.00
DAVID BOWIE JE…
Dokument / Velká Británie / 99min / 
titulky / 150,-
Výstava nazvaná „David Bowie je…” 
byla nejúspěšnější v historii Victoria 
& Albert Museum v Londýně. Před-
stavila obdivuhodnou sbírku ručně 
psaných textů, originálních kostýmů, 
módy, fotografi í, fi lmů, hudebních 
videoklipů, Bowieho vlastních nástro-
jů a přebalů alb. Záznam zavede divá-
ky v kinech na fascinující cestu napříč 
okouzlující výstavou se speciálními 
hosty.
Režie: H. Hamilton

20. 2. v 19.30
JÁ TAKY
Melodrama / Španělsko / 103min / 
titulky / FK / 70,-
34letý Daniel je prvním Evropanem s 
Downovým syndromem, který vystu-
doval univerzitu. Začíná pracovat v 
sociálních službách v Seville, kde se 
seznamuje s volnomyšlenkářskou ko-
legyní Laurou. Brzy se spřátelí, čímž 
k sobě přitáhnou pozornost svých 
kolegů i rodin. Jejich vztah se ještě 

zkomplikuje, když se Daniel do Laury 
zamiluje. Ve „svých“ světech jsou oba 
vyděděnci, a společně najdou lásku a 
přátelství, jaké předtím nepoznali.
Režie: A. Naharro, Á. Pastor/ Hrají: 
Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio 
Naharro, Isabel García Lorca

22. 2. v 17.00
V SEDMNÁCTI
Drama / Francie / 116min / titulky / 
90,- / 15+
V nejsvěžejším snímku kariéry zachy-
cuje sedmdesátiletý francouzský klasik 
A. Téchiné dvojici sedmnáctiletých 
kluků z francouzského maloměsta, 
jejichž vztah začíná nenávistnými 
výpady a školní šikanou, ale postup-
ně se vyvíjí v křehké intimní pou-
to. Film je neklidný a výbušný, jako 
jeho hrdinové. Film, kde se prolí-
ná bezstarostnost a nikdy nekončící 
úzkost, a v němž se násilí potkává se 
smyslností a trýznivé ztráty střídají 
něžné objevy.
Režie: A. Téchiné/ Hrají: Corentin 
Fila, Alexis Loret, Sandrine Kiber-
lain

23., 25. a 26. 2. v 17.00
BÁBA Z LEDU
Drama, komedie / ČR / 106min / 
PREMIÉRA  / 120,- / 12+
Po setkání s otužilcem Broňou začí-
ná ovdovělá Hana měnit svůj stere-
otypní život, který se točil kolem je-
jích synů, snach a vnoučat. Zatímco 
šedesátnice Hana prožívá love story, 
tradiční víkendové obědy v rodinné 
vile ztrácejí na idyličnosti, a postup-
ně vyplouvá na povrch, že každý z 
hrdinů má nějaké tajemství. Příběh 
rozkrývající nelehké vztahy mezi 
třemi generacemi přináší naději, že 
život lze vzít do vlastních rukou v 
jakémkoli věku.
Režie: B. Sláma / Hrají: Zuzana Kro-
nerová, Pavel Nový, Marek Daniel, 
Tatiana Vilhelmová, Alena Mihulová

23. 2. v 17.30, 25. 2. v 19.30, 26. 2. 
a 1. 3. ve 20.00
T2: TRA INSPOTT ING
Drama / Velká Británie / 109min / 
titulky / 120,- / 15+
Na počátku byla příležitost...a pak 
přišla zrada. Uplynulo dvacet let. 
Mnohé se změnilo, ale stejně tak 
zůstalo mnohé při starém. Mark se 
vrací na jediné místo, které mu kdy 
bylo domovem. Čekají tu na něj: 
Spud, Sick Boy a Begbie. Očekávají 
ho i další staří známí: smutek, ztráta, 
radost, pomsta, nenávist, přátelství, 
láska, touha, strach, výčitky, heroin, 
sebedestrukce a smrtelné nebezpe-
čí, ti všichni stojí ve frontě, aby ho 
uvítali a společně to všichni naplno 
rozjeli.
Režie: D. Boyle/ Hrají: Ewan 
McGregor, Ewen Bremner, Jonny 
Lee Miller

23. a 24. 2. v 19.30, 27. 2. ve 20.00
JOHN WICK 2
Akční, krimi / USA / PREMIÉRA  / 
titulky / 110,- / 12+
Další dobrodružství nájemného 
zabijáka Johna Wicka v podání Kea-
nu Reevese.
Režie: Ch. Stahelski/ Hrají: Keanu 
Reeves, Common, Bridget Moyna-
han, Laurence Fishburne

23. a 24. 2. ve 20.00, 25. 2. v 17.30, 
27. 2. v 17.00, 28. 2. v 19.30
I DVA JSOU RODINA
Komedie, drama, / Francie / PRE-

MIÉRA  / 118min / titulky / 110,-
Vtipný a nonšalantní Samuel si uží-
vá bezstarostný život na francouz-
ské Riviéře. Jednoho dne ho však 
navštíví víkendový fl irt - Kristin - 
a oznámí mu, že dítě, které drží v 
náručí, je jeho. Předá mu holčičku 
a uteče. Samuel vyráží s malou Glo-
rií do Londýna, kde Kristin marně 
hledá. Samuel se okouzlujícím způ-
sobem pouští do výchovy malé Glo-
rie. Během následujících osmi let se 
ukáže, že je nejen milující, ale i hod-
ně netradiční táta.
Režie: H. Gélin / Hrají: Omar Sy, 
Clémence Poésy, Antoine Bertrand, 
Gloria Colston, Anna Cott is

25. 2. v 15.00, 26. 2. ve 14.00
PES RO(C)KU
Animovaný / USA, Čína / 80min / 
dabing / 110,-
Pes, který zpívá, nekouše. Z Bodiho 
měl být tradiční hlídací pes, s pev-
nou pracovní dobou a slibnou karié-
rou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul 
od strun a stal se zcela novým dru-
hem – psem rockovým. Animovaná 
komedie Pes Ro©ku přinese velké 
rock´n´rollové dobrodružství.
Režie: A. Brannon

26. 2. v 16.30
ROH: TRUBADÚR
Royal Opera House - záznam / Vel-
ká Británie / 180min / titulky / 
300,- (studenti a senioři 250,-)
Verdiho Trubadúr je nejen jednou 
z velkých oper období romantismu, 
ale také příběhem vášně a krve, lásky 
a pomsty, katastrofy a vraždy. Oheň 
a zasněžená krajina odráží krutost a 
lásku, střet vojáků a cikánů, matku, 
která odhalí strašné tajemství a dva 
muže, kteří jsou zapojeni do smrtel-
ného boje o jednu ženu. 
Dirigent: R. Farnes / Režie: D. 
Bösch

27. 2. v 19.30
MUSTANG
Drama / Francie, Německo / 97min 
/ titulky / FK / 90,-
Vesnice na severu Turecka, začátek 
léta. Lale a její čtyři dospívající sest-
ry si po cestě ze školy hrají s místní-
mi chlapci. Po vesnici se rozběhne 
zpráva o domnělých nemravnostech 
a nevinná hra brzy přeroste ve skan-
dál s nečekanými následky. Tradičně 
smýšlející babička a strýc proměňují 
jejich domov ve vězení, školu nahra-
zují lekce domácích prací a vaření. 
Rodina jim domlouvá ženichy. Pět ses-
ter spojených touhou po svobodě se 
rozhodne vzepřít útlaku a rozbít oko-
vy konzervativní společnosti, která je 
svazuje.
Režie: D. G. Ergüven / Hrají: Güneş 
Nezihe Şensoy, Elit Iscan, Doğa 
Zeynep Doğuşlu

1. 2. v 17.00 
RINO – PŘÍBĚH ŠPIONA 
Lekce CDF / 60,- (členové CDF 40,-)
Dokumentární portrét Karla Köchera, 
nejvýznamnějšího československého 
agenta, kterého se rozvědkám východ-
ního bloku podařilo infi ltrovat do 
americké CIA. Svou pravou identitu 
úspěšně skrýval dlouhých devatenáct 
let. Režisér Jakub Wagner dokončil 
fi lm po pěti letech důkladného bádání 
a natáčení. Výsledný snímek vypoví-
dá spíš než o bulvarizované špionážní 
činnosti o osobnosti muže vedoucího 
minimálně dvojí život.

15. 2. v 19.30 
TELEVIZNÍ KRITIKA  – POŘAD 
LUĎKA  STAŇKA  
Lekce CDF / 60,- (členové CDF 40,-)
Luděk Staněk je publicista, někdej-
ší šéfredaktor lifestylových časopisů, 
bývalý popkulturní redaktor Refl e-
xu, scenárista, konzultant, pokerový 
komentátor a stand-up komik (vystu-
puje spolu s Milošem Čermákem s 
pořadem NightyNight) v jedné oso-
bě. Jeho „Pořad“ na internetové tele-
vizi Stream už druhým rokem pátrá a 
naprosto neotřelým a vtipným způ-
sobem informuje o všech hloupých, 
nevkusných, či jednoduše úplně špat-
ných televizních pořadech, které lze na 
českých stanicích sledovat.

12. 2. v 15.00 
SOUSEDSKÁ POHÁDKA  
Divadlo / 50min / 60,-
Pohádkový příběh dvou sousedů s pís-
ničkami Petra Skoumala vám povy-
práví, jak to vypadá, když se dva háda-
jí a nic nemá řád. Spousta situací bude 
dětem jistě blízká, vždyť ti dva jsou 
vlastně jako bratr a sestra, a mají spo-
lu dohromady jeden pokojíček. A stej-
ně jako ti sourozenci se umí pořádně 
pohádat. Ale jsme v pohádce, takže jis-
tě najdou způsob, jak se usmířit. 
Hraje: MIM o.s. 

26. 2. v 15.00
KRÁLOVNA BAREV 
Divadlo / 50min / 60,-
Výrazné loutky, fantazie a svérázný 
humor, to jsou charakteristické zna-
ky této pohádkové komedie. Hlavní 
postavou je princ Modrásek, který si v 
několika různobarevných královstvích 
hledá nevěstu, aby nakonec zjistil, že 
štěstí mu celou dobu leželo doma u 
nohou. A když si s námi k tomu někdo 
bude chtít zanotovat romantickou pís-
ničku, budeme jenom rádi. 
Hraje: Divadýlko z pytlíčku
 
 
Koncerty

1. 2. v 19.00 KOMORNÍ KON-
CERT - TANGO!
Účinkují: KOMORNÍ ORCHESTR 
FILHARMONIE G. MAHLERA 
JIŘÍ JAKEŠ - dirigent
LADISLAV HORÁK - akordeon
PETR NOUZOVSKÝ - violoncello
Program koncertu je složen z unikát-
ních skladeb v úpravách pro sólový 
akordeon, spolu se sólovým violoncel-
lem, za doprovodu komorního orches-
tru. Prodej vstupenek v ceně 150 Kč a 
120 Kč bude pouze v den koncertu - 
před koncertem. 
Gotický sál jihlavské radnice. 

26. 2. v  19.00 2. KOMORNÍ KON-
CERT 2017
Johanna Hordós - klavír - Maďarsko
Hyesil Kim - klavír – Korea
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9, www.f-
gm.cz

Přednášky
2. 2. v 16.30  POPRVÉ V AFRICE
Cestovatelské promítání zoologa Milo-
še Anděry se uskuteční v expoziční 
budově v rámci vernisáže výstavy Hic 
sunt leones. 
Muzeum Vysočiny.

9. 2. v 17.00 ČERNÉ DÍRY: BRÁNY 
K POZNÁNÍ NAŠEHO VESMÍRU
Přednáší Ing. Petr Dvořák z Vysoké-
ho učení technického v Brně. Muzeum 


