
11. a 16. 12. v 17.30
BAJKEŘI
Komedie / ČR / 95min / 100,- 
Bajkeři chtějí přinést do podzim-

ních kinosálů slunce, letní poho-
du, okouzlení láskou i kamarádství 
utužené ve chvíli, kdy je třeba se 
opřít do šlapek.

Režie: M. Kopp / Hrají: Hana Vag-
nerová, Adam Mišík, Jan Komínek, 
Tomáš Matonoha, Michal Suchá-
nek.

11. 12. v 19.30
TA, KTERÁ ODEŠLA
Drama / Filipíny / 226min / titul-

ky / FK / 90,- / 15+
V roce 1997, poté, co strávila třicet 

let ve vězení, vstupuje Horácia do 
krajně odcizeného světa: její manžel 
zemřel, a ačkoli se znovu spojila se 
svou dcerou, nemůže najít svého 
syna. 

Brzy však rozpozná, co se nezmě-
nilo – moc a výsady elit. Ironií zůstá-
vá, že Horáciin bývalý aristokratický 
milenec Rodrigo, který zosnoval její 
uvěznění, je nyní sám lapen ve své 
zlaté kleci: stejně jako jeho bohatí 
přátelé, i on přestal vycházet z domu 
kvůli eskalaci únosů zaměřených na 
movité. 

Horácia se rozhodne této hysterie 
využít a připravuje pomstu.

Režie: L. Diaz/ Hrají: Charo 
Santos-Concio, John Lloyd Cruz, 
Michael De Mesa.

14., 15., 17., 20., 22., 23., 26. a 
29. 12. v 17.00, 14., 15., 16. 21. 
12. ve 20.00, 24. 12. v 10.30, 30. 
12. v 19.30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z 
JEDIŮ

Sci-fi  / USA / 150min / PREMI-
ÉRA  / dabing, titulky, 2D, 3D / 3D 
150,-, 2D 130,-

Ve fi lmu Star Wars: Poslední z 
Jediů od studia Lucasfi lm pokračuje 
sága rodu Skywalkerů. 

Postavy předchozího fi lmu Star 
Wars: Síla se probouzí, spolu s legen-
dárními hrdiny galaxie, prožívají str-
hující dobrodružství, během kterých 
odhalí prastará tajemství Síly a šoku-
jící události z minulosti. 

Režie: R. Johnson/ Hrají: Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, 
Daisy Ridley.

14. 12. v 19.30, 19. 12. v 17.00
MANŽELKA  A MANŽEL
Komedie / Itálie / 100min / PRE-

MIÉRA  / 110,- / 12+
Italská komedie o manželském 

páru, který se po dlouhých letech 
ocitne v krizi a zdá se, že rozvod je 
na spadnutí. 

Po nevydařeném experimentu se 
manželé probudí každý v těle toho 
druhého. Pomůže jim tato neobyčej-
ná situace zachránit manželství?

Režie: S. Godano / Hrají: Kasia 
Smutniak, Pierfrancesco Favino, 
Marta Gastini, Andrea Bruschi. 

16. 12. v 19.30
THELMA
Drama / Norsko / 116min / titul-

ky / FK / 80,- / 15+
Křehká Th elma právě nastoupila 

na vysokou školu. I přes urputnou 
snahu rodičů kontrolovat každý její 
krok poprvé zakouší nezávislost a vír 
studentského života. Když se však 
zamiluje do krásné spolužačky Anjy, 
začnou se v jejím okolí dít nevy-
světlitelné a děsivé věci, a Th elma s 

hrůzou zjišťuje, že jejich příčinou 
je možná ona samotná. Uhranči-
vý thriller o nejtemnějších lidských 
touhách, rodinných prokletích a 
zakázané lásce.

Režie: J. Trier / Hrají: Eili Harboe, 
Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen.

17. 12. v 15.45
LOUSKÁČEK
Bolšoj balet – záznam / 135min 

(1 přestávka) / 250,- (děti, studenti, 
senioři 200,-)

Louskáček je rozkošné vánoč-
ní představení pro celou rodinu, 
pohádka o holčičce Marušce a jejím 
kouzelném vánočním dárku – lous-
káčku na ořechy, který se v její fanta-
zii promění v krásného prince. Balet 
na motivy pohádky E. T. A. Hoff -
manna je symbolem vánoční atmo-
sféry po celém světě.

18. 12. v 19.30
KINDERS
Dokument / Rakousko / 95min / 

titulky / FK / 90,-
KINDERS je dojemný fi lm o síle 

hudby. Hudba zde ukazuje nové způ-
soby, jak inspirovat tvořivost dospí-
vajících, ukazuje cestu pro nový 
směr vzdělávání.

Režie: Arash a Arman T. Riahi.

19. 12. v 19.30, 27. 12. v 17.00
DOKUD NÁS SVATBA 

NEROZDĚLÍ
Komedie / Francie / 115min / 

titulky / 80,-
Když organizujete dokonale pro-

myšlenou, luxusní svatbu na fran-
couzském zámečku ze 17. století, 
úplně si to říká o průšvih. Když se 
má něco pokazit, věřte tomu, že se 
to opravdu pokazí. 

Profesionální svatební agentu-
ra má na nezdary celých 24 hodin. 
Zvlášť, když šéf agentury z přátelství 
zaměstná vlezlého fotografa, které-
ho spíše než focení zajímá svateb-
ní pohoštění, najde záskok za kape-
lu, pro kterou je „decentní zábava“ 
neznámým pojmem, a ženichovo 
půlnoční překvapení defi nitivně 
změní celou svatbu v grotesku. 

Režie: E. Toledano / Hrají: Jean-
Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles 
Lellouche, Suzanne Clément.

21. 12. v 17.00, 22. 12. v 17.30, 
23. 12. a 2. 1. v 15.00, 26., 28. a 
30. 12. v 15.30

FERDINAND
Animovaný, rodinný / USA / 130,- 

(děti 110,-)
Ferdinand je velký býk s velkým 

srdcem. Je to roztomilé, leč tro-
chu nešikovné, až groteskně půso-
bící stvoření, které ale neznalí lidé 
považují za nebezpečné a zuřivé 
monstrum. 

Když si jednoho dne Ferdinand 
neopatrně sedne na čmeláka, dosta-
ne žihadlo a splaší se. Celou událost 
vidí hledači býků do koridy a rozdi-
vočelý Ferdinand je uchvátí natolik, 
že jej okamžitě chytí a odvezou. Fer-
dinand je ale odhodlaný vrátit se ke 
své rodině a s pomocí svých nových 
přátel se vydává na dlouhou cestu 
Španělskem.

21. 12. v 17.30, 22., 23., 27., 28., 
29. a 30. 12. ve 20.00, 26. 12. a 2. 
1. v 19.30

ŠPINDL
Komedie / ČR / PREMIÉRA  / 

120,-

Horská zimní komedie z prostředí 
Špindlerova mlýna s názvem Špin-
dl vstoupí do českých kin společně 
s prvním zimním dnem. 

Komedie Špindl ukazuje dámskou 
jízdu tří sester na horách, přičemž 
fi lmu vévodí sarkastická postava 
s tváří Anny Polívkové a její milost-
né trable. 

Režie: M. Cieslar/ Hrají: Anna 
Polívková, David Gránský, Jakub 
Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut.

ŠTĚDRÝ DEN V DUKLE
24. 12. v 10.00
ČERTOVINY
Klasická pohádka / ČR / 101min / 

PŘEDPREMIÉRA  / 130,-
Stalo je jednou, že se v pekle uklí-

zelo. Čerti se jen hemžili, ale navzá-
jem si překáželi a klopýtali jeden 
přes druhého, prostě hotový blázi-
nec. Toho zmatku využili dva mladí 
čerti, kteří schválně ještě víc při uklí-
zení překáželi. 

A pak se to stalo. Jeden zakopl, 
padl na druhého, a oba povalili kotel 
s hříšnou duší. Toho využila hříšná 
duše. 

Rozběhla se k otevřené bráně, kte-
rou zrovna staří čerti větrali, a než se 
kdo nadál, byla pryč.  Bylo zle. Luci-
fer se rozhodl pro trest – čerti musí 
jít na svět a každý přivést do pek-
la jednu hříšnou duši. Pak jim bude 
odpuštěno.

Režie: Z. Troška / Hrají: Jakub 
Prachař, Dominick Benedikt, Karel 
Dobrý, Oldřich Navrátil, David 
Gránský.

24. 12. ve 13.00
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZ-

NA
Hudební pohádka / ČR / ZDAR-

MA
Hudební pohádka Šíleně smut-

ná princezna je určena především 
malým - ovšem ne těm nejmenším 
divákům. Vypráví příběh prince a 
princezny ze sousedních spřátele-
ných zemí, kteří mají uzavřít sňatek, 
o čemž rozhodli jejich moudří otco-
vé se svými rádci. 

Královské děti však o svém osudu 
chtějí rozhodnout samy a samy si 
také touží vybrat životního partnera, 
který se bude líbit jim, a ne takové-
ho, kterého určí státní důvody...

Režie: B. Zeman / Hrají: Helena 
Vondráčková, Václav Neckář, Jaro-
slav Marvan, Bohuš Záhorský, Josef 
Kemr.

28. 12. v 17.00, 2. 1. ve 20.00
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Muzikál, romantický / USA / 

97min / PREMIÉRA  / titulky / 
130,-

Největší showman je originální 
muzikál inspirovaný životem P. T. 
Barnuma, muže, pro nějž každá pře-
kážka a nezdar byly jen dalším odra-
zovým můstkem na pouti ke hvěz-
dám. A právě díky jeho vizionářství 
a energii vznikl showbyznys.

Režie: M. Gracey/ Hrají: Hugh 
Jackman, Michelle Williams, Zac Ef-
ron, Zendaya.

28. 12. v 17.30, 29. 12. v 17.15, 
30. 12. a 2. 1. v 17.00

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUN-
GLI

Dobrodružný, akční, komedie / 
USA / 111min / dabing / 130,- (děti 
110,-)

Čtveřice školáků objeví starou 
videoherní konzoli se hrou, o kte-
ré nikdy neslyšeli - zvanou Jumanji 
- a ocitají se všichni vzápětí v džun-
gli, v níž se hra odehrává, a stávají 
se postavami, které si pro hru zvoli-
li: z počítačového hráče Spencera se 
stává odvážný dobrodruh (Dwayne 
Johnson), náruživý sportovec Fridge 
přijde (dle svých slov) „o horní-
ho půl metru těla“ a stane se z něj 
drobný génius (Kevin Hart), ze vše-
mi oblíbené Bethany se stává profe-
sor ve středním věku ( Jack Black) a 
zamlklá samotářka Martha je pro-
měněna v drsnou bojovnici (Karen 
Gillan). 

Společně zjišťují, že Jumanji není 
hra, kterou si můžete jen tak zahrát - 
musíte ji přežít.

Režie: J. Kasdan/ Hrají: Dway-
ne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, 
Karen Gillan, Nick Jonas.

28. a 29. 12. v 19.30, 2. 1. v 17.30
ZTRA CEN V DŽUNGLI
Dobrodružný, akční, drama / Aus-

trálie / 115min / PREMIÉRA  / 
titulky / 110,-

Příroda zná jediné pravidlo. Přežít. 
Strhující fi lm Ztracen v džungli vzni-
kl podle těžko uvěřitelného, skuteč-
ného příběhu. Dobrodružný výlet se 
v něm proměnil v boj o život za hra-
nicemi lidských možností. 

V hlavní roli exceluje Daniel Rad-
cliff e. Jako trosečník v nekonečném 
deštném pralese čelí drsným nástra-
hám a výzvám, na jaké jeho Harry 
Pott er ani nepomyslel.

Režie: G. McLean/ Hrají: Dani-
el Radcliff e, Th omas Kretschmann, 
Lily Sullivan, Yasmin Kassim, Alex 
Russel.

27. a 30. 12. v 17.30
PO STRNIŠTI BOS
Komedie, drama / ČR / 111min / 

80,-
Film Po strništi bos čerpá ze vzpo-

mínek na dětství, které prožil Zde-
něk Svěrák za války na venkově. 
Svým námětem zapadá do řady fi l-
mů Obecná škola, Kolja a Vratné 
lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvoji-
ce vypráví o různých fázích života 
mužského protagonisty na pozadí 
dějinných událostí.

Režie: J. Svěrák / Hrají: Ond-
řej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois 
Grec, Jan Tříska, Oldřich Kaiser, 
Hynek Čermák, Petra Špalková, 
Zdeněk Svěrák.

29. 12. v 15.15
MAXINOŽKA 
Animovaný / Francie, Belgie / 

91min / dabing / 90,-
Náctiletý outsider Adam se vydává 

na dobrodružnou cestu, aby odha-
lil záhadu svého dávno ztraceného 
tatínka, aby zjistil, že to není nikdo 
jiný, než legendární Lesní muž! Ten 
se skrývá hluboko v lese, aby zde 
na mnoho dalších let chránil sebe a 
svou společnost HairCo. Obří kor-
porace zkoumá vědecké experimen-
ty se speciálním DNA. 

Otec a syn začínají dohánět ztra-
cený čas. Po chlapcově počáteční 
nedůvěře Adam brzy zjistí, že i on 
má velké nadání, o kterém se mu dří-
ve ani nezdálo a dobrodružství tak 
teprve začíná.

Režie: B. Stassen.
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