
pátek 5. 1. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ŠPINDL (ČR 2017)  
Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého 
Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda 
na dámskou jízdu. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu  
a možná i trochu toho milostného dobrodružství. Eliška 
je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád 
single. Objeví se ten pravý v zimním sněhu?
hrají: Anna Polívková, Jakub Kohák, Marek Vašut a další
režie: Milan Cieslar | pro děti do 12 let nevhodné | 98 min.

sobota 6. 1. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

FERDINAND (USA 2017)
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským 
sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla 
malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně vel-
ký býk... Jednoho dne ho odvezou na býčí zápasy do aré-
ny, jenže Ferdinand nechce s nikým zápasit, ale vrátit se 
ke své Nině. A tak se vydává na dlouhou zpáteční cestu 
plnou nástrah i zábavy!
režie: Carlos Saldanha | film v českém znění | 99 min.

sobota 6. 1. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN (USA 2017)
P. T. Barnum byl vizionář, pro nějž každá překážka a nezdar 
byly jen dalším odrazovým můstkem na pouti ke hvěz-
dám. Díky svým fantastickým nápadům vybudoval jedi-
nečnou show zaplněnou úžasnými žongléry, tanečníky, 
akrobaty, vousatými zpěvačkami, nejsilnějšími, nejmen-
šími i nejvyššími muži. A tak právě díky jeho vizionářství 
a energii vznikl showbyznys.
hrají: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron a další
režie: Michael Gracey | 105 min.

pondělí 8. 1. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
VSTuPNÉ DObROVOLNÉ

RADkA TkáČIkOVá: 
INDONéSIE — zEMĚ OSTROVů
Navštívíme tři z indonéských ostrovů – Bali a jeho sop-
ky, malou kouzelnou Penidu s hinduistickými rituály  
a rozviklanými útesy a Sumatru a její obyvatele, ohrožené 
orangutany a neprostupnou džungli. A mnohem víc.

úterý 9. 1. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ 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 zbytečné-
ho patosu vypráví osobní příběh hlavní protagonistky. 
Zaznamenává Miladiny ambice i pochybnosti, rozpolce-
nost 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.

úterý 9. 1. – 19.30 hodin
DObRÉ KINO 

ODNIkUD (DE 2017)
Život Katji se otřese v základech, když při bombovém úto-
ku přijde o syna a manžela. Rodina a přátelé se jí snaží 
být v těžkých chvílích oporou, Katja ovšem nemůže jít 
dál s vědomím, že vrazi její rodiny chodí beztrestně po 
svobodě... Představitelka hlavní role získala v hlavní sou-
těži festivalu v Cannes ocenění za nejlepší ženský herec-
ký výkon.
hrají: Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar a další
režie: Fatih Akin | 106 min.

pátek 12. 1. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

zMENŠOVáNÍ (USA 2017)
Proces zvaný celulární miniaturizace vyvinuli norští 
vědci jako jeden z léků na hrozící přelidnění planety. Malí 
lidé míň snědí a zaberou míň místa, to dá rozum. A aby 
do tohoto programu vstupovali lidé houfně a s nadše-
ním, provázejí ho gigantické ekonomické výhody a trvalý 
pobyt v mini-milionářském ráji Leisureland...  
hrají: Matt Damon, Christoph Waltz, Kristen Wiig a další
režie: Alexander Payne | 135 min.

sobota 13. 1. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

ČERTOVINY (ČR 2018)
Dva nešikovní čerti jsou vládcem pekel posláni za trest do 
světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. 
V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek a zdá se, že 
tady budou mít úspěch. Vypočítavý sedlák totiž chce svo-
ji dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře Kopyta. 
Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, 
je potřeba vzít na pomoc pekelné síly.
hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý a další
režie: Zdeněk Troška | 101 min.

sobota 13. 1. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

zTRACEN V DŽUNGLI
(AUS, CO 2017) 
Strhující film podle těžko uvěřitelného skutečného příbě-
hu mladého muže, který chce na cestách po světě unik-
nout rutině západoevropského života. V bolívijské met-
ropoli potkává tajuplného průvodce, který ho vezme na 
expedici do neprobádaných míst amazonského pralesa 
s tím, že mohou nalézt neznámý indiánský kmen, zce-
la nedotčenou přírodu a možná i naleziště zlata. Jenže 
uprostřed divočiny průvodce zmizí...
hrají: Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann, Lily Sullivan 
režie: Greg McLean  | pro děti do 12 let nevhodné | 115 min.

úterý 16. 1. – 19.30 hodin
DObRÉ KINO

POLIBEk OD BEATRICE 
(FRA 2016)
Claire žije podle pravidel. Pracuje jako porodní asistentka 
a svůj život zasvětila službě ostatním. Jenže porodnici, 
kde pracuje, budou brzy zavírat. A do toho se znovu obje-
vuje Béatrice, bývalá milenka jejího zemřelého otce, vrto-
šivá a sobecká žena, která je jejím pravým opakem.
hrají: Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet 
režie: Martin Provost | 117 min.

pátek 19. 1. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

zOUFALé ŽENY DĚLAJÍ 
zOUFALé VĚCI (ČR 2016)
Olga má velké plány se svým milostným životem a taky 
přebujelou fantazii. Prodává v prodejně s dámským prá-
dlem, kde obslouží přes tři tisíce žen, než se stane zázrak 
a přijde ON! Ten první a pravý! To si alespoň Olga myslí 
do okamžiku, než ho přistihne při nevěře... Nicméně co 
se týče lásky, tak i když je vám hrozně, i když jste k smí-
chu, tak to prostě nesmíte vzdát!
hrají: Klára Issová, Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák a další
režie: Filip Renč | pro děti do 12 let nevhodné | 83 min.

sobota 20. 1. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

MůJ ŽIVOT CUkETkY
(CHE, FRA 2016)
Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. 
Poté, co přijde o maminku, má pocit, že je sám na světě. 
To ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě – v dět-
ském domově – setká. A pak je tu ještě Camille. Když vám 
je devět let, je tak snadné se zamilovat a objevovat nové 
věci. A co takhle být kromě toho ještě šťastný?
režie: Claude Barras | film v českém znění | 67 min.

sobota 20. 1. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA (GB 2017)
Vsadil všechno na jednu kartu, i když šance byly nepatrné 
a skoro nikdo mu nevěřil. Neprohrál, a zachránil tak svět. 
Jmenoval se Winston Churchill a v nejtemnější hodině 
naší civilizace se tento britský premiér předvedl jako vel-
ký hráč. V roce 1940, kdy se blížila německá invaze do 
Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří, 
svou slavnou řečí zburcoval národ k boji.
hrají: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James a další
režie: Joe Wright | pro děti do 12 let nevhodné | 125 min.

úterý 23. 1. – 19.30 hodin
DObRÉ KINO 

OUT (HUN, Sk, ČR 2017)
Elektrárna se zavírá a ve městě na východním Slovensku 
dominuje nezaměstnanost. Ágoston, padesátník rodin-
ného typu, se proto vydává na cestu východní Evropou  
v zoufalé snaze najít si práci a splnit si sen – chytit velkou 
rybu... Debutová road movie byla vybrána do prestižní sou-
těžní sekce Un Certain Regard letošního MFF v Cannes.
hrají: Sándor Terhes, Éva Bandor, Judit Bárdos a další
režie: György Kristóf | mládeži do 15 let nepřístupné | 84 min.

čtvrtek 25. 1. – 19.30 hodin
STuDENTSKÉ KINO 

MATRIX (USA, AUS 1999)
Thomas A. Anderson vede dvojí život. Přes den je průměrným 
programátorem v nadnárodní společnosti, který poctivě platí 
daně a pomáhá své domácí s odpadky. V noci se z něj stává 
počítačový hacker známý jako Neo. Už dlouho mu vrtá hlavou 
podezření, že se světem je něco v nepořádku, ale skutečnost 
se vymyká i jeho nejbujnějším představám...
hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss
režie: Andy (Lilly) Wachowski, Larry (Lana) Wachowski 
mládeži do 15 let nepřístupné | 136 min.

pátek 26. 1. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

kOLO zázRAků (USA 2017)
V 50. letech 20. století je v zábavním parku na Coney Islandu vel-
mi rušno. Ginny je nešťastná bývalá herečka, která nyní pracu-
je jako servírka. Její manžel Humpty se rád napije a nedávno se  
k nim navíc nastěhovala Humptyho dcera z prvního manželství, 
která má sice s otcem problematický vztah, ale zároveň se potře-
buje ukrýt před gangstery i FBI. A navíc je tu plavčík Mickey...
hrají: Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake a další
režie: Woody Allen | pro děti do 12 let nevhodné | 101 min.

sobota 27. 1. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

COCO (USA 2017)
Chlapec Miguel se touží stát uznávaným muzikantem. 
V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitel-
ných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnu-
lých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně 
se vypraví na strhující cestu za odhalením skutečného 
příběhu Miguelovy rodiny. Součástí projekce je předfilm 
Ledové království: Vánoce s Olafem. 
režie: Lee Unkrich | film v českém znění | 105+21 min.

sobota 27. 1. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

TŘI BILLBOARDY kOUSEk 
zA EBBINGEM (USA, GB 2017)
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřo-
vání bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat a na tři billboar-
dy u města vylepí velmi kontroverzní vzkazy pro šéfa místní 
policie. Když se do věci vloží ještě další policista, nevyzrálý 
maminčin chlapeček se zálibou v násilí, souboj mezi míst-
ním policejním oddělením a osamělou, ukřivděnou a hlavně 
rozzuřenou bojovnicí se může rozjet na nejvyšší obrátky.
hrají: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell 
režie: Martin McDonagh | mládeži do 15 let nepřístupné 
115 min.

úterý 30. 1. – 19.30 hodin
DObRÉ KINO 

S LáSkOU VINCENT (GB, POL 2017)
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi byl 
natočen kombinací hraného filmu a animace 66 960 ori-
ginálních olejomaleb podle 94 původních van Goghových 
děl a jedná se o první film svého druhu na světě. 
Scénář vznikl na základě 800 van Goghových dopisů adre-
sovaných především jeho bratrovi. Příběh vrcholí v čer-
venci 1890, kdy se van Gogh léčící se z deprese postřelí 
do hrudníku a následně umírá.
hrají: Douglas Booth, Robert Gulaczyk, Eleanor Tomlinson 
režie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman | 88 min.
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