
pátek 3. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

VŠECHNO NEJHORŠÍ (usa 2017) 
Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce, kdy byste 
dokolečka prožívali ten samý den? A zrovna své narozeni-
ny? A jak by se vám líbilo, kdyby vás na jeho konci pokaž-
dé někdo zabil? Právě tohle se teď totiž děje vysokoškolač-
ce Tree. A brzy začíná být jasné, že se ocitla v noční můře, 
která neskončí, dokud neodhalí identitu vraha s maskou, 
a tak se stává vyšetřovatelkou vlastní vraždy...
hrají: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine a další
režie: Christopher Landon | pro děti do 12 let nevhodné | 96 min.

sobota 4. 11. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

PŘÍŠERÁKOVI (dE, gb 2017)
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka, každý z jeho členů 
má nějaké trápení. Jenže ty opravdové trable je teprve čekají, 
když si jejich mámu jako svou budoucí partnerku vyhlédne 
samotný hrabě Dracula. Pošle proto Babu Yagu, aby Emmu 
proměnila v upírku, Yaga však nedopatřením změní v příšery 
i zbytek rodiny. A tak se rodinka monster vydává po stopách 
čarodějnice získat zpět lidskou podobu. 
režie: Hoger Tappe | 96 min. 

sobota 4. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

THOR: RagNaROK (usa 2017) 
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého 
mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, 
aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok – zká-
zu svého domova a konec asgardské civilizace – který se 
snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela. 
Předtím ale musí přežít smrtící gladiátorskou soutěž,  
v níž se ocitá tváří v tvář svému bývalému spojenci z řad 
Avengers – neuvěřitelnému Hulkovi. 
hrají: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett 
režie: Taika Waititi | pro děti do 12 let nevhodné 
film v českém znění | 130 min.

úterý 7. 11. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

NEROdIČ (ČR 2017)
Téma, které se týká každého z nás a které každý z nás 
řešil, řeší nebo bude řešit. A možná i několikrát. Rodi-
na měla vždy jasnou podobu – přeci máma, táta a děti. 
Dnes už má ale rodina až překvapivé množství různých 
jiných podob. A stále více lidí si klade otázku, která odpo-
ruje našemu nejzákladnějšímu instinktu . . . zda se vůbec 
stát rodičem. Kolik podob může mít dnešní rodina? Jakou 
rodinu chceme? A chceme ji vůbec?
režie: Jana Počtová | 83 min.

pátek 10. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

MILada (ČR 2017) 
Snímek přibližuje dramatický osud Milady Horákové, který 
ve své době otřásl světem. Scénář není založen na popisu 

tehdejší politické situace v Československu, ale na základě 
skutečných událostí, a bez zbytečného patosu vypráví osobní 
příběh hlavní protagonistky. Zaznamenává Miladiny ambi-
ce i pochybnosti, rozpolcenost mezi povinnostmi k vlasti 
a rodině, odhodlání žít v souladu se svým přesvědčením.
hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Vladimír Javorský a další
režie: David Mrnka | 130 min.

sobota 11. 11. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

MaXINOŽKa (FRa, bEL 2017)
Kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou cestu, 
aby odhalil tajemství svého dávno ztraceného tatínka. 
Tím však není nikdo jiný než legendární Lesní muž! Po 
setkání v hlubokém lese, kde se otec skrývá, začínají oba 
dohánět ztracený čas. Po počátečním váhání Adam brzy 
zjistí, že i on má velké nadání, o kterém se mu dříve ani 
nezdálo a dobrodružství tak teprve začíná.
režie: Ben Stassen | 91 min.

sobota 11. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

VRaŽda V ORIENT EXPREsu 
(usa 2017)
Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažé-
rů uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve 
sněhových závějích na Balkáně. V okamžiku, kdy ve vla-
ku dojde k záhadné vraždě amerického obchodníka, kaž-
dý z nich se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí 
jeden neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale 
pracujícími šedými mozkovými buňkami. Jmenuje se 
Hercule Poirot...
hrají: Penélope Cruz,Willem Dafoe, Johnny Depp a další
režie: Kenneth Branagh | pro děti do 12 let nevhodné | 110 min.

pondělí 13. 11. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
VSTuPNÉ DOBROVOLNÉ

PaVLa bIČÍKOVÁ: 
Z Prokletých hor do albánie 
Nová multimediální cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové 
o 3týdenním putování po zemi, kde ne znamená ano a kde 
krevní msta není dávnou minulostí.

úterý 14. 11. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

PO sTRNIŠTI bOs (ČR 2017)
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe. Nyní jsme 
však v období Protektorátu, kdy je Edova rodina donucena 
vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Malé měs-
to, kde chlapec doposud trávil jen krátké chvíle prázdnin, 
se na čas stane jeho domovem.
hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska a další
režie: Jan Svěrák  | 111 min.

úterý 14. 11. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

CHLaPI NEPLÁČOu (bIH 2017)
V opuštěném horském hotelu probíhá psychologický 
experiment. Na jednom místě se potká osm dobrovolní-
ků z řad válečných veteránů, zastupujících různé národ-
nosti a etnika bývalé Jugoslávie, aby zde podstoupili spo-
lečnou terapii. V atmosféře obrovského prázdného hotelu 
vyplouvají na povrch ty nejhlubší rány minulosti, zasaze-
né rodinou či válečnou zkušeností.
hrají: Boris Isaković, Leon Lučev, Emir Hadžihafizbegović 
režie: Alen Drljević | mládeži do 15 let nepřístupné | 98min.

pátek 17. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ZaHRadNICTVÍ: NÁPadNÍK 
(ČR 2017)
Závěrečný díl filmové trilogie se odehrává na samém kon-
ci padesátých let. Je příběhem lásky, tentokrát lásky mile-
necké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, pozna-
menanými válkou a komunistickým převratem. Snímek 
s tragikomickým nadhledem obkresluje ostrou zlomovou 
linii mezi předválečnou a poválečnou generací.
hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Tereza Hladíková a další
režie: Jan Hřebejk | 113 min.

sobota 18. 11. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

LaJKa (ČR 2017)
Fenka Lajka je po svém odchytu násilně přeškolena na 
průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu ji do vesmíru 
následuje množství dalších zvířat. Všechna bloudí ves-
mírem až nakonec za pomoci černé díry šťastně obydlí 
vzdálenou planetu. Po nedlouhé době jejich harmonic-
kého a nikým nerušeného soužití s místními živočichy  
k nim však doputuje i první člověk...
režie: Aurel Klimt | film vhodný pro děti od 8 let | 85 min.

sobota 18. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

LIga sPRaVEdLNOsTI (usa 2017) 
Poháněný obnovenou vírou v lidstvo Batman  společně 
s Wonder Woman pracují na tom, aby rychle našli a dali 
dohromady tým složený z nadlidí, který by se mohl posta-
vit nově procitnuté hrozbě a zachránili planetu před úto-
kem katastrofických rozměrů...
hrají: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot a další
režie: Zack Snyder | pro děti do 12 let nevhodné | 120 min.

úterý 21. 11. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

FaNTasTICKÁ ŽENa  
(CHI, dE, usa, EsP 2017)
Marina a Orlando se do sebe zamilují a plánují společnou 
budoucnost. Orlando však náhle onemocní a následně 
umírá. Coby transžena je Marina nucena bojovat nejen 
s Orlandovou rodinou, která je přesvědčena, že Marina 
nese za jeho smrt zodpovědnost, ale i s předsudky svého 
okolí, jež její sexuální identitu považuje za cosi nenor-
málního a zvráceného. Film byl oceněn Stříbrným med-
vědem na festivalu Berlinale 2017. 
hrají: Daniela Vega, Francisci Reyes, Luis Gnecco a další
režie: Sebastián Lelio | pro děti do 12 let nevhodné | 104 min.

pátek 24. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

subuRbICON: 
TEMNÉ PŘEdMĚsTÍ (usa, gb 2016)
V 50. letech je život v prosluněném městečku Suburbi-
con bezstarostný a idylický. A taková je i rodina Gardnera 
Lodge do chvíle, než jedné noci dojde k vloupání do jejich 
domu a Gardnerova manželka Rose je zavražděna. Policie 
velmi rychle zatkne podezřelého. Ale když dojde na sta-
nici k identifikaci, Gardner pachatele neoznačí. A možná 
pro to má dobrý důvod...
hrají: Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac a další
režie: George Clooney | mládeži do 15 let nepřístupné | 104 min.

sobota 25. 11. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

HuRVÍNEK a KOuZELNÉ MuZEuM 
(ČR, bEL, Ru 2017)
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému 
však hrozí zbourání. Jednou Hurvínek pronikne do uza-
vřených prostor muzea, kde objeví svět skrytý před zraky 
návštěvníků. V podzemí je ukryto tajemství kouzelného 
muzea a klíč k jeho záchraně...
režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova | 84 min.

sobota 25. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

dOKud NÁs sVaTba NEROZdĚLÍ 
(FRa 2017) 
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu 
na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká  
o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte tomu, 
že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho. 
hrají: Suzanne Clément, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve
režie: Eric Toledano, Olivier Nakache
pro děti do 12 let nevhodné | 115 min.

úterý 29. 11. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

EaRTH: dEN Na ZÁZRaČNÉ 
PLaNETĚ (gb 2017) 
Během jediného dne poputujeme spolu se sluncem od 
nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin 
exotické džungle až do labyrintů velkoměst. V každém 
koutě Země najdeme fascinující obyvatele, k jejichž dob-
rodružstvím se díky revoluční filmové technologii dostá-
váme blíže, než jsme si kdy dokázali představit.
režie: Peter Webber, Lixin Fan, Richard Dale | 95 min.

středa 30. 11. – 19.30 hodin
STuDENTSKÉ KINO 

MRTVÝ MuŽ (usa, dE, JaP 1995)
Homérské putování mladého muže napříč americkým 
západem 19. století. Těžce zraněný a bloudící William Bla-
ke potká odvrženého indiána jménem Nikdo. Navzdory 
Blakeově přirozené povaze jej okolnosti přetváří v pro-
následovaného psance, zabijáka a člověka, kterému život 
pomalu protéká mezi prsty.
hrají: Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen a další
režie: Jim Jarmusch | 121 min.
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