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20. 1. v 15:30
Ledová sezóna: Medvědi jsou 

zpět
Rodinný / USA / 90 min / dabing / 

120,-; děti 100,-
Lední medvěd Norm si na zimní 

spánek vůbec nepotrpí. Právě nao-
pak. 
Když se venku ochladí, začíná pro 

něj ta pravá Ledová sezóna, sezóna 
plná dobrodružství a zábavy. Norm 
nejdříve způsobí pořádné pozdviže-
ní na své výpravě do New Yorku, aby 
ho po návratu domů čekal jeden dů-
ležitý úkol. 
Musí z ostatních zvířat severu po-

stavit hokejové družstvo a v jednom 
velkolepém zápase zachránit draho-
cenný led a jejich ledový domov.
Režie: Tim Maltby

21. 1. v 19:30
Kibera: Příběh slumu
Dokument / ČR / 90 min / FK / 

90,- / 12+
Kibera: Příběh slumu vypráví o li-

dech z největšího afrického slumu, 
kteří se navzdory drsným podmín-
kám rozhodli proměnit nelítostné 
prostředí v lepší místo pro život. Po-
daří se jim ustát napětí a násilí spoje-
né s prezidentskými volbami? Nachá-
zí se v Nairobi, hlavním městě Keni.
Režie: M. Páv

Oddělení Q

23. 1. ve 20:00
Žena v kleci
Kriminální drama / Dánsko / 

97min / titulky / 60,- / 15+
Stačí jediný den a paličatý komi-

sař se přes výslovný zákaz střemhlav 
vrhá do řešení případu Merete Lyn-
ggaardové, populární političky, která 
před pěti lety záhadně zmizela při 
plavbě na trajektu. Jediným svědkem 
je její duševně nemocný bratr, který 
byl po události nalezen v podpalubí. 
Případ byl uzavřen jako jednoznačná 
sebevražda
Režie: M. Nørgaard / Hrají: Nikolaj 

Lie Kaas, Fares Fares, Sonja Richter

24. 1. ve 20:00
Zabijáci
Thriller, krimi / Dánsko / 119min / 

titulky / 60,- 
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd 

a znásilnění? Všechny stopy vedou 
ke skupině studentů prestižní inter-
nátní školy, jako pachatel byl však 
odsouzen místní podivín. 
Po Ženě v kleci přicházejí režisér 

Mikkel Nørgaard a scénárista Niko-
laj Arcel s druhým dílem detektivky 
podle bestsellerů Jussiho Adler-Ol-
sena.
Režie: M. Nørgaard / Hrají: Nikolaj 

Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk, 
David Dencik

25. 1. ve 20:00
Vzkaz v lahvi
Krimi / Dánsko / 112min / titulky 

/ 60,- / 12+
Po osmi letech strávených v Sever-

ním moři doputuje tajemný vzkaz v 
láhvi až do rukou detektivů speciál-
ního kriminálního Oddělení Q. Carl 
Mørck a jeho asistent Assad jsou 
vtaženi do temného případu vraž-
dícího psychopata, sektářské víry a 
unesených dvojic sourozenců, je-

vid Dunn, který k tomu využívá své 
nadpřirozené schopnosti.
Režie: M. Night Shyamalan/ Hrají: 

Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Ja-
mes McAvoy, Anya Taylor-Joy

26. a 27. 1. v 15:30
Ovečky a vlci
Rodinný / Rusko / 80 min / dabing 

/ 110,-
Ovečky a vlci se dohodli, že budou 

žít společně v míru. Tak tomu taky 
je až do chvíle, kdy se ve vesnici ob-
jeví neočekávaní hosté – černí vlci, 
kteří chtějí, aby se život vrátil do sta-
rých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce 
kořist. Ovečky a vlky teď může za-
chránit jen spojení sil a týmová prá-
ce. Podaří se jim vrátit do vesnice 
klid a harmonii? 
Režie: V. Nikolaev

26. a 27. 1. v 17:30, 3. 2. v 15:00
Husí kůže 2: Ukradený Halloween
Dobrodružný / USA / dabing / 

130,-; děti 110,-
Další dobrodružství a město plné 

oživlých knižních záporáků.
Režie: A. Sandel/ Hrají: Jack Black, 

Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, 
Caleel Harris

27. 1. v 19:30
Schindlerův seznam
Historický, drama / USA / 195 min 

/ titulky / 110,- / 15+
Hluboce šokující, nemilosrdné dra-

ma o noční můře holocaustu, zalo-
žené na skutečných událostech. Na 
záchranu 1100 životů obětoval Oskar 
Schindler veškeré své jmění... Polský 
Krakov 1939. Židovská obec je vysta-
vována stále se zvyšujícímu tlaku ze 
strany nacistů. Film S. Spielberga je 
stěžejní dílo světové kinematografie 
a vítěz sedmi Oscarů, včetně ocenění 
za Nejlepší film roku a Nejlepší režii.
Režie: S. Spielberg / Hrají: Liam 

Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fien-
nes, Caroline Goodall

28. 1. v 19:30
Rocky Horror Picture Show
Muzikál / V. Británie 1975 / 100 

min / titulky / FK / 70,- / 15+
Mladí snoubenci Brad a Janet uvíz-

nou za bouřlivé noci a vzpomenou 
si, že cestou viděli starobylý hrad a 
rozhodnou se tam hledat pomoc. 
Tak se mladá dvojice ocitne na de-
kadentním večírku pána domu – 
Dr. Franka-N-Furtera, transvestity 
z transsexuální Transylvánie a zjev-
ně nepříliš příčetného vědce. Ten 
jim představí svůj nejnovější výtvor, 
urostlého blondýna Rockyho, které-
ho si stvořil pro své potěšení. Začíná 
noc plná vášní, kdy si nikdo nemůže 
být ničím jistý, zejména pak svým 
pohlavím a sexuální orientací.
Režie: J. Sharman/ Hrají: Tim 

Curry, Susan Sarandonová, Barry 
Bostwick

31. 1. v 17:30, 1. a 2. 2. v 15:00, 
3. 2. v 17:00
Psí domov
Dobrodružný, rodinný / USA / da-

bing / 130,-; děti 110,-
Bella byla ještě štěňátko, když si jí 

Lucas adoptoval a od té doby byli 
nejlepšími přáteli. Jednoho dne však 
Bella zmizí a ocitne se více než 600 
km od svého páníčka. Láska k němu 

jichž zmizení nikdo nehlásil. Třetí díl 
krimisérie podle bestsellerů Jussiho 
Adler-Olsena.
Režie: H. P. Moland/ Hrají: Nikolaj 

Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Ha-
gen, Amanda Collin

26., 27. a 28. 1. ve 20:00, 1. 2. 
v 19:30
Složka 64
Krimi / Dánsko / 119 min / PRE-

MIÉRA / titulky / 100,- / 12+
Jak souvisí dávný případ převýcho-

vy „necudných“ dívek na opuštěném 
ostrově s děsivou scénou nalezenou 
za falešnou stěnou jednoho kodaň-
ského bytu? Dosud nejvydařenější 
thriller ze série Oddělení Q podle 
bestsellerů Jussiho Adler-Olsena se 
v Dánsku stal nejúspěšnějším domá-
cím filmem všech dob.
Režie: Ch. Boe / Hrají: Nikolaj Lie 

Kaas, Fares Fares, Søren Pilmark, Jo-
hanne Louise Schmidt

24., 26., 27. 1. a 2. 2. v 17:00, 25. 
1. v 19:30, 30. 1. ve 20:00, 1. 2. 
v 17:30
Narušitel
Drama / ČR / 90 min / 120,-
Na křídlech za svobodou. Čtveřice ka-

marádů a jejich letecký mentor spolu 
létají a slouží v armádě dvacet let. Pak 
se ale po dlouhé době začne rozmotá-
vat smrt bývalého pilota RAF při po-
kusu o přelet na západ a hlavní hrdina 
nemá jiné východisko, než se ho poku-
sit napodobit. „Jste narušitel, následuj-
te mě,“ jsou slova, která sám často hlá-
sí do vysílačky, když nutí k přistání ty, 
kdo se na západ za svobodou vydávají 
vzduchem v letadlech. Teď se o stejně 
zoufalý útěk musí pokusit i on.
Režie: D. Balda/ Hrají: Jiří Dvořák, 

Petr Kostka, Pavel Neškudla, Stani-
slav Zindulka, Veronika Arichteva

24. 25. 1. v 17:30, 31. 1. v 17:00
Favoritka
Historický / USA, Irsko / 119 min 

/ PREMIÉRA / titulky / 120,-
Je 18. století. Anglie válčí s Francií. 

Anglická královna Anna je nemocná 
a náladová. Někdy až příšerně nála-
dová. Zemi za ní víceméně řídí její 
společnice a přítelkyně lady Sarah. 
Co se však stane, když se královnina 
přízeň obrátí směrem k nové služeb-
né Abigail nad níž dosud držela lady 
Sarah ochrannou ruku?
Režie: Y. Lanthimos/ Hrají: Oli-

via Colman, Emma Stone, Rachel 
Weisz, Nicholas Hoult

24., 26. 1. a 2. 2. v 19:30, 25. 1. a 
1. 2. v 17:00, 29. 1. ve 20:00
Skleněný
Thriller / USA / titulky / 120,- / 

12+
Zcela nový thriller inspirovaný ko-

miksem, nazvaný Skleněný. Spojuje 
tak dva samostatné úspěšné filmy Vy-
volený a Rozpolcený. Z filmu Vyvo-
lený se vracejí herecké hvězdy Bruce 
Willis v roli Davida Dunna a Samuel 
L. Jackson známý pod pseudony-
mem Pan Skleněný. Z thrilleru Roz-
polcený se objevuje James McAvoy, 
který ztvárňuje roli Kevina Wendella 
Crumba a jeho vícenásobné identity, 
jež v sobě ukrývá. A právě narušené-
ho Crumba se svými 24 osobnostmi 
sleduje v novém fantasy thrilleru Da-

je však silnější než nepřízeň osudu a 
Bella je rozhodnutá vrátit se domů. 
Cestou na ní čekají různá dobrodruž-
ství, noví přátelé , ale i nástrahy a ne-
bezpečí velkého, neznámého světa.... 
Režie: Ch. M. Smith / Hrají: Ashley 

Judd, Alexandra Shipp, Edward Ja-
mes Olmos

31. 1.; 1., 2. a 3. 2.ve 20:00, 2. a 3. 
2. v 17:30
Ženy v běhu
Komedie / ČR / 93 min / PREMI-

ÉRA / 130,-
Věra (Zlata Adamovská) prožila s 

Jindřichem báječný život a je pevně 
rozhodnutá splnit i jeho poslední přá-
ní – zaběhnout maraton!  Emancipo-
vaná a rázná matka tří dcer (Tereza 
Kostková, Veronika Kubařová, Jeno-
véfa Boková) v tom nevidí žádný pro-
blém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři 
díly a zdolají těch více než 42 kilome-
trů jako rodinná štafeta. Žádná z nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do 
startu přece zbývají tři měsíce a tre-
nér Vojta (Vladimír Polívka) připravil 
skvělý kondiční plán. Stačí jen začít…
Režie: M. Horský/ Hrají: Zlata Ada-

movská, Tereza Kostková, Veronika 
Kubařová, Jenovéfa Boková, Vladi-
mír Polívka, Ondřej Vetchý, Martin 
Hofmann

31. 1. a 3. 2. v 19:30
Ticho před bouří
Thriller / USA / 106 min / 120,-
Na tomhle ostrově nikdo neumírá…

dokud neporušíte pravidla. Thriller 
plný zvratů a vášní s oscarovými herci 
Matthew McConaugheym a Anne Ha-
thaway má všechny předpoklady stát 
se jedním z diváckých zážitků roku. 
Režie: S. Knight/ Hrají: Matthew 

McConaughey, Anne Hathaway, Di-
ane Lane

Aktuální program sledujte na webu 
kina 

Koncerty

13. 1. v 19.00
1. KOMORNÍ KONCERT
Marián Hrdlička - housle
Libuše Pančochová - klavír
Vstupenky lze zakoupit 30 min. 

před koncertem, rezervace na e-mai-
lu: manager@f-gm.cz
Dům filharmonie, Kosmákova 9, 

www.f-gm.cz

Přednášky, besedy, semináře 

9. 1. v 17.00
Přednáška na téma REYNKŮV 

PETRKOV 
40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24

10. 1. v 17.00
RESTAUROVÁNÍ PAPÍRU 
Ing. Marie Benešová ze Státního 

okresního archivu v Jihlavě nastíní his-
torii výroby jednotlivých druhů papíru 
a přiblíží principy péče a restaurování 
těchto historických materiálů.
Přednáška je doprovodnou akcí vý-

stavy litografií Bohumila Krátkého – 
Motýlí čas v Domě Gustava Mahlera.
Vstup volný. Dům Gustava Mahlera, 
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