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Navzdory prazvláštnímu rodinné-
mu zákazu muziky se Miguel touží 
stát uznávaným muzikantem. Režie: 
L. Unkrich

3. 2. v 17.30, 11. 2. v 18.00, 25. 
2. ve 20.00, 16. 2. v 17.30, 26. 2. 
v 17.00

ŠPINDL
Komedie / ČR / 98min / 100,-
režie: M. Cieslar/ 
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 ses-
ter na horách, přičemž fi lmu vévo-
dí sarkastická postava s tváří Anny 
Polívkové a její milostné trable. 

Hrají: Anna Polívková, David 
Gránský, Jakub Kohák, Alice Bendo-
vá, Marek Vašut

3. 2. v 15.00, 18. 2. ve 14.00
PADDINGTON 2
Rodinný, komedie / V. Británie / 

dabing / 90,-
Náš kamarád Paddington se už 

šťastně usadil s rodinou Browno-
vých a je oblíbeným členem míst-
ní komunity. Aby mohl koupit ten 
nejlepší dárek ke 100. narozeninám 
jeho tety Lucy, začne pracovat. Ces-
ta za dobrodružstvím začne, když je 
tento dárek ukraden.

Režie: P. King / Hrají: Ben Whis-
haw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, 
Julie Walters

4. 2. v 15.45
DÁMA S KA MÉLIEMI
Bolšoj balet / záznam / 185min / 

250,- (studenti, senioři 200,-)
Hudba: Frédéric Chopin / Choreo-

grafi e: John Neumeier 

4. 2. v 19.30
KVARTETO
Komedie / ČR / 93min / 100,-
Hráli jste někdy v kapele? Je to 

jako druhá rodina. Stejně jako use-
dá rodina zas a znovu u jednoho sto-
lu, scházejí se členové kvarteta tzv. 
soudobé hudby vždy u dalšího kon-
certu. Poněkud nesourodá čtveřice 
v čele se solidně vyhlížejícím, avšak 
lehce sucharským Robertem (Lukáš 
Melník), jeho partnerkou atraktiv-
ní a rozháranou cellistkou Simonou 
(Barbora Poláková), extrovertním 
vtipálkem Tomášem ( Jaroslav Ple-
sl) a znalcem historie s přezdívkou 
Funés (Zdeněk Julina) spolu zaží-
vá na cestě za svou nejsvobodnější 
skladbou řadu humorných situací, 
ale i nedorozumění.

Režie: M. Krobot / Hrají: Barbora 
Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Mel-
ník, Zdeněk Julina, Lenka Robotová

15. 2. ve 20.00, 9. a 17. 2. v 17.30, 
4. a 20. 2. v 17.00, 14. 2. ve 14.30

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI

Komedie / ČR / 110,-
„To tedy byl porod!“ vzdychnete 

si, když se vám něco nepodaří lehce, 
ale stojí vás to hodně úsilí. „To tedy 
byl porod!“ je přesná defi nice nejen 
vstupu naší hrdinky Olgy na svět 
(vzácnou polohou čelní), ale tato 
věta vystihuje i její touhu najít pra-
vou lásku.  Není to vůbec jednodu-
ché, možná proto, že ani Olga není 
jednoduchá. 

Režie: F. Renč / Hrají: Klára Issová, 
Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák, Pavel 
Kříž, Martin Kraus, Matouš Ruml

5., 10. a 15. 2. v 17.00, 21. 2. ve 
20.00, 22. 2. v 17.30

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Historický, drama / V. Británie / 

125min / titulky / 100,- / 12+
Gary Oldman jako Winston 

Churchill v příběhu o muži, který se 
nevzdal, i když okolnosti stály proti 
němu. V roce 1940 se blížila němec-
ká invaze do Anglie a britský premi-
ér měl domluvit podmínky příměří. 
Místo toho slavnou řečí zburcoval 
národ k boji. 

Režie: J. Wright/ Hrají: Gary Old-
man, Kristin Scott  Th omas, Lily 
James

5. 2. v 17.30, 13. 2. 19.45
ZMENŠOVÁNÍ
Komedie / USA / 135min / titul-

ky / 110,- / 12+
Matt  Damon hraje v originální 

komedii Alexandera Paynea chlapí-
ka, který se nechá s vidinou zbohat-
nutí dobrovolně zmenšit. Paradox-
ně až jako deseticentimetrový začne 
konečně pořádně žít. 

Režie: A. Payne/ Hrají: Matt  
Damon, Christoph Waltz, Kristen 
Wiig, Hong Chau

5. 2. v 19.30, 28. 2. v 17.00
NEMILOVANÍ
Drama / Rusko, Francie / 127min 

/ titulky / FK 5. 2. / 90,- / 15+
Žeňa a Boris procházejí bolest-

ným rozvodem. Pohromadě je drží 
už jen poslední starost, prodej bytu, 
jinak si oba zařídili nový život po 
svém. Žeňa si našla staršího bohaté-
ho muže, Boris čeká dítě s kolegyní 
z práce. Jejich dvanáctiletý syn Aljo-
ša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani 
jeden, jako by jim připomínal vlastní 
selhání. Neprojevují mu náklonnost, 
zdá se, že toho nejsou ani schop-
ni. Všechno se změní ve chvíli, kdy 
Aljoša zmizí. Náhlý pocit prázdno-
ty dožene rodiče k pátrání nejen po 
vlastním synovi, ale i po kořenech 
vlastního emocionálního chladu. 
Režie: A. Zvjagincev/ 

Hrají: Marjana Spivak, Matvěj 
Novikov, Aleksej Rozin

5. 2. ve 20.00, 14. a 19. 2. v 17.00
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Muzikál, romantický / USA / 

97min / titulky / 110,-
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 Efron, Zen-
daya

6. 2. v 19.30
CIZINEC VE VLAKU
Akční thriller / USA / 105min / 

titulky / 110,-
Režie: J. Collet-Serra/ Hrají: Liam 

Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wil-
son, Sam Neil 

7. 2. v 17.15, 9. a 17. 2. v 17.00
LABYRINT: VRA ŽEDNÁ LÉČ-

BA
Akční sci-fi  / USA / 140min / 

titulky / 130,- (17. 2. 120,-) / 12+
Th omas se skupinkou svých přátel 

unikl z nástrah Labyrintu. Společně 
prošli zkouškou ohněm při vražedné 
cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si 
mysleli, že už je konec, že to nemůže 

být horší. Přesto mají ty nejtěžší 
chvíle a nejbolestivější rozhodnutí 
teprve před sebou. 

Režie: W. Ball/ 
Hrají: Dylan O’Brien, Kaya Scode-

lario, Th omas Brodie-Sangster

7. 2. v 19.30
CDF: FILMOVÁ HUDBA S 

MICHALEM RA TAJEM 
Jak vypadá práce fi lmového hudeb-

ního skladatele? 

7. 2. v 17.00
ODNIKUD
Th riller / Německo / 106min / 

titulky / 80,- / 15+
Život Katji se otřese v základech, 

když při bombovém útoku přichá-
zí o syna a manžela. Rodina a přáte-
lé se jí snaží být v těžkých chvílích 
oporou, Katja ovšem nemůže jít dál 
s vědomím, že vrazi její rodiny chodí 
beztrestně po svobodě. V hlavní roli 
thrilleru F. Akina o pomstě a sprave-
dlnosti exceluje D. Kruger, v hlavní 
soutěži festivalu v Cannes oceněná 
za nejlepší ženský herecký výkon. 

Režie: F. Akin / Hrají: Diane 
Kruger, Denis Moschitt o, Numan 
Acar 

8. 2. v 17.30
INTIMISSIMI ON ICE
S více než 80 miliony prodaných 

alb se Andrea Bocelli se vrací do kin 
jako hlavní hvězda celovečerní show 
na ledě. Zazní nejznámější operní 
árie, písničky pop music a diváci se 
můžou těšit na překrásné bruslařské 
vystoupení ozvláštněné překrásnými 
kostými. To vše v kulisách ikonické 
Arena di Verona v Itálii. 

Hudební / Itálie / 120min / Aj / 
180,-

4. 2. v 19.00, 8. 2. v 19.30, 21. 2. 
v 17.15

VELKÁ HRA 
Drama / USA / 140min / titulky / 

110,-
Hvězdně obsazený fi lm, kte-

rý vypráví pravdivý příběh Molly 
Bloom, profesionální lyžařky, kte-
rá se dílem osudu stala provozova-
telkou tajných heren pro smetánku 
nejen z řad hollywoodských herec-
kých es, rockových hvězd a nejlep-
ších pokerových hráčů, ale i vysoko 
postavených byznysmenů a promi-
nentů mafi e. 

Režie: A. Sorkin/ Hrají: Jessica 
Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, 
Michael Cera

8., 9., 10., 16., 17. a 28. 2. 
ve 20.00, 14. 2. v 19.30, 10., 15., 
23. a 24. 2. v 17.30, 11. a 18. 2. 
v 17.00

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBO-
DY

Erotický thriller / USA / 105min / 
PREMIÉRA  / titulky / 140,- (od 15. 
2. 130,-)

Fenomén Padesát odstínů vstupu-
je do třetí, závěrečné fáze. Anasasia 
Steele a Christian Grey se dobrovol-
ně zřekli své svobody a před svědky 
řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně až 
do smrti jim ale nebude dopřáno. 
Režisér J. Foley okořenil pikantní 
erotickou romanci pořádnou dávkou 
thrilleru a svým hrdinům připravil 
několik nečekaných a nepříjemných 
překvapení. 

Režie: J. Foley / Hrají: Dakota 
Johnson, Jamie Dornan, Eric John-
son, Eloise Mumford, Rita Ora

10. 2. v 15.00, 18. 2. v 16.00
FERDINAND
Animovaný, rodinný / USA / 

99min / 100,-
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 čme-
láka, dostane žihadlo a splaší se. 

Celou událost vidí hledači býků do 
koridy a rozdivočelý Ferdinand je 
uchvátí natolik, že jej okamžitě chytí 
a odvezou. 

Ferdinand je ale odhodlaný vrá-
tit se ke své rodině a pomocí svých 
nových přátel se vydává na dlouhou 
cestu Španělskem.

10. 2. a 3. 3. v 15.30, 26. 2. 
v 15.00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TA-
JEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Animovaná dobrodružná komedie 
/ Rusko / 89min / 125,- (děti 100,-)

Pokračování populární animova-
né série je opět plné dobrodružství, 
humoru i kouzel. Naši hrdinové se 
střetnou s magií ohně a ledu a tak 
jim chvilku bude pořádně horko a 
chvíli zase hodně velká zima. 

Režie: A. Tsitsilin

11. 2. v 15.00
KVAK A ŽBLUŇK 
Divadlo / 50min / 60,-
Na motivy známé knihy A. Lobela.
Hraje: Bilbo Compagnie 

11. 2. ve 14.00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM
Animovaná komedie / ČR / 85min 

/ 80,-
Legendární hrdinové, které dob-

ře znáte. Filmový příběh nabízí zce-
la nové, původní dobrodružství. Pan 
Spejbl pracuje jako hlídač Muzea 
loutek, kterému však hrozí zbourání. 
Hurvínek zase jednou neposlouchá 
a podaří se mu proniknout do uza-
vřených prostor muzea, kde objeví 
svět, skrytý před zraky návštěvníků. 
A právě v podzemí je ukryto nejen 
tajemství kouzelného muzea, ale i 
klíč k jeho záchraně.

Režie: M. Kotík, I. Evlannikova

11. 2. v 16.00, 27. 2. v 17.00
EARTH: DEN NA ZÁZRA ČNÉ 

PLANETĚ 
Dokument / Velká Británie / 

95min / dabing / 80,- 
Nejnovější snímek z produkce 

BBC, tvůrců Zázračné planety, před-
stavuje divákům všech věkových 
kategorií nezapomenutelné hrdiny: 
mládě zebry, snažící se překonat roz-
vodněnou řeku; pandu, která usměr-
ňuje svého hravého potomka; rodi-
nu vorvaňů, s oblibou pospávající ve 
svislé poloze; lenochoda toužícího 
po lásce a mnoho dalších. 

Režie: R. Dale, L. Fan, P. Weber / 
Dabing: Ivan Trojan

11. 2. ve 20.00, 20. 2. v 17.30
ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELE-

NA
Drama, horor, mysteriózní / Vel-

ká Británie / 121min / titulky / 90,- 
/15+

Režie: Y. Lanthimos / Hrají: 
Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry 
Keoghan, Alicia Silverstone


