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Kino Dukla – vaše domácí kino
Jihlava, Jana Masaryka 20

LEDEN 2017

DVA SÁLY REFORM A EDISON komfortní divácký zážitek | ABSOLUTNÍ ZVUK dolby digital a digital theater system | BIJÁSEK promítání dětem každou sobotu a neděli | FILMOVÝ KLUB každé pon-
dělí | FESTIVALOVÉ OZVĚNY vybrané filmy z festivalů | MIMOŘÁDNÉ projekce, přednášky, audiovizuální představení | Představení pro školy za zvýhodněné vstupné od 40 Kč | Dárkové poukazy  
v prodeji na pokladně kina | REZERVACE si vyzvedávejte nejlépe 30 minut před projekcí | INFO: Tel.: 731 989 428, e-mail: kino.dukla@dcinema.cz (pokladna otevřena 30 minut před první projekcí)

www.kinodukla.cz

tip měsíce: Miluji tě modře

 www.facebook.com/KinoDukla
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NEHRAJEME

15:00 R | Anděl páně 2   |   100 Kč   |   OR 
15:30 E | Červená želva   |   80 Kč 
17:00 R | Zpívej   |   130 Kč, děti 110 Kč   |   ČD 
17:30 E | Špinavej kšeft   |   110 Kč   |   ČT

19:30 R | Mistr   |   70 Kč   |   ČT FK

20:00 E | Inkarnace   |   110 Kč   |   ČT

17:00 E | Normální autistický film   |   80 Kč   |   OR

17:30 R | Manžel na hodinu   |   120 Kč   |   OR

19:30 E | V pasti   |   110 Kč   |   ČT

20:00 R | Assassin’s Creed   |   120 Kč   |   ČT

17:00 E | Collateral Beauty: Druhá šance   |   110 Kč   |   ČT

17:30 R | Manžel na hodinu   |   120 Kč   |   OR

19:30 E | Rogue One: Star Wars Story   |   120 Kč   |   ČT

20:00 R | Assassin’s Creed   |   120 Kč   |   ČT

17:00 E | Velká čínská zeď   |   120 Kč   |   ČD   premiéra 
17:30 R | La La Land   |   120 Kč   |   ČT   premiéra 
19:30 E | Paterson   |   100 Kč   |   ČT   premiéra 
20:00 R | Pasažéři   |   140 Kč   |   ČT   3D 

17:00 E | Rogue One: Star Wars Story   |   120 Kč   |   ČD

17:30 R | La La Land   |   120 Kč   |   ČT

19:30 E | Paterson   |   100 Kč   |   ČT

20:00 R | Pasažéři   |   120 Kč   |   ČT

14:45 R | Anděl páně 2   |   100 Kč   |   OR 
15:00 E | Fantastická zvířata a kde je najít   |   90 Kč   |   ČD 
17:00 R | La La Land   |   120 Kč   |   ČT

17:30 E | Velká čínská zeď   |   120 Kč   |   ČD

19:30 R | Pasažéři   |   120 Kč   |   ČT

20:00 E | Assassin’s Creed   |   120 Kč   |   ČT

14:00 E | Zpívej   |   130 Kč, děti 110  Kč  |   OR 
15:00 R | Nešťastný šafářův dvoreček  |   60 Kč 
16:00 E | Takové jsou všechny (Cosi Fan Tutte)   |   300 a 250 Kč   |   ČT

17:00 R | Manžel na hodinu   |   110 Kč   |   OR

19:30 R | Velká čínská zeď   |   120 Kč   |   ČT

20:00 E | Underworld: Krvavé války   |   100 Kč   |   ČT

17:00 R | Bezva ženská na krku   |   100 Kč   |   OR

17:30 E | Zničeni láskou   |   110 Kč  |   ČD

19:30 R | Svátek pečných brambor   |   70 Kč   |   ČD FK

20:00 E | V pasti   |   110 Kč   |   ČT

NEHRAJEME

17:00 E | Červená želva   |   80 Kč

17:30 R | Dítě Bridget Jonesové   |   100 Kč   |   ČD

19:30 E | Zničeni láskou   |   110 Kč   |   ČD

20:00 R | Pasažéři   |   120 Kč   |   ČT

17:00 E | Mlha v srpnu   |   100 Kč   |   ČT

17:30 R | La La Land   |   120 Kč   |   ČT

19:30 E | Pod rouškou noci   |   110 Kč   |   ČT   premiéra 
20:00 R | Všechno nebo nic   |   120 Kč   |   OR   premiéra 

16:00 R | Anděl páně 2   |   100 Kč   |   OR 
16:30 E | Fantastická zvířata a kde je najít   |   90 Kč   |   ČD

19:30 E | Všechno nebo nic   |   120 Kč   |   OR

15:00 E | Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa   |   90 Kč   |   ČD 
15:30 R | Lichožrouti   |   90 Kč   |   OR 
17:00 E | Velká čínská zeď   |   120 Kč   |   ČD

17:30 R | La La Land   |   120 Kč   |   ČT

19:30 E | Pasažéři   |   120 Kč   |   ČT

20:00 R | Všechno nebo nic   |   120 Kč   |   OR

15:00 R | Anděl páně 2   |   100 Kč   |   OR 
15:30 E | Trollové   |   110 Kč, děti 90 Kč   |   ČD 
17:00 R | Všechno nebo nic   |   120 Kč   |   OR

17:30 E | Pod rouškou noci   |   110 Kč   |   ČT

19:30 R | Pasažéři   |   140 Kč   |   ČT   3D 
20:00 E | Anthropoid   |   90 Kč   |   ČT

17:00 R | Pohádky pro Emu   |   90 Kč   |   OR

17:30 E | V pasti   |   110 Kč   |   ČT

19:30 R | Miluj mě, jestli to dokážeš   |   90 Kč   |   OR FK

20:00 E | Collateral Beauty: Druhá šance   |   110 Kč   |   ČT

17:00 R | Velká čínská zeď   |   150 Kč   |   ČD   3D 
17:30 E | Snowden   |   90 Kč   |   ČT

19:30 R | Rogue One: Star Wars Story   |   120 Kč   |   ČT

20:00 E | Collateral Beauty: Druhá šance   |   110 Kč   |   ČT
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17:00 E | Paterson   |   100 Kč   |   ČT

17:30 R | Bezva ženská na krku   |   100 Kč   |   OR

19:30 E | CDF - Filmová kritika – Kamil Fila   |   60 a 40 Kč

20:00 R | Pod rouškou noci   |   110 Kč   |   ČT

17:00 E | Pirko   |   110 Kč   |   OR   premiéra 
17:30 R | Strnadovi   |   100 Kč   |   OR   premiéra 
19:30 E | Snowden   |   90 Kč   |   ČT

20:00 R | xXx: Návrat Xandera Cage   |   150 Kč   |   ČT   premiéra   3D 

17:00 E | Rogue One: Star Wars Story   |   120 Kč   |   ČD

17:30 R | Všechno nebo nic   |   120 Kč   |   OR

19:30 E | Proč právě on?   |   120 Kč   |   ČT

20:00 R | xXx: Návrat Xandera Cage   |   120 Kč   |   ČT

15:00 E | Ozzy   |   110 Kč   |   ČD 
15:30 R | Anděl páně 2   |   100 Kč   |   OR 
17:00 E | Pasažéři   |   120 Kč   |   ČT

17:30 R | Všechno nebo nic   |   120 Kč   |   OR

19:30 E | Rozpolcený   |   120 Kč   |   ČT

20:00 R | xXx: Návrat Xandera Cage   |   120 Kč   |   ČT

14:00 E | Divoké vlny 2   |   110 Kč   |   OR 
15:00 R | Jak Honza poznal paní Zimu   |   60 Kč   |   OR 
16:00 E | Ozzy   |   110 Kč   |   ČD 
17:00 R | La La Land   |   120 Kč   |   ČT

18:00 E | Velká čínská zeď   |   120 Kč   |   ČD

19:30 R | Manžel na hodinu   |   110 Kč   |   OR

20:00 E | Rozpolcený   |   120 Kč   |   ČT

17:00 R | Anthropoid   |   90 Kč   |   ČT 

17:30 E | Zničeni láskou   |   110 Kč   |   ČD

19:30 R | Imaginární lásky   |   80 Kč   |   ČT FK

20:00 E | Špinavej kšeft   |   100 Kč   |   ČT

17:00 E | Tanečnice   |   100 Kč   |   ČT

17:30 R | Proč právě on?   |   120 Kč   |   ČT

19:30 E | Monsieur Chocolat   |   80 Kč   |   ČT

20:00 R | Bezva ženská na krku   |   100 Kč   |   OR

14:30 R | Pohádky pro Emu   |   90 Kč   |   OR 

15:30 E | Fantastická zvířata a kde je najít   |   90 Kč   |   ČD

17:00 R | xXx: Návrat Xandera Cage   |   120 Kč   |   ČT

18:00 E | Pirko   |   110 Kč   |   OR

19:30 R | Assassin’s Creed   |   110 Kč   |   ČT

20:00 E | Mlha v srpnu   |   100 Kč   |   ČT

17:00 E | Poslední král   |   100, FK 80 Kč   |   ČT

17:30 R | Spojenci   |   120 Kč   |   ČT   premiéra 
19:30 E | Královna Kristýna   |   100, FK 80 Kč   |   ČT

20:00 R | Miluji Tě modře   |   120 Kč   |   OR   premiéra 

17:00 E | Pyroman   |   100, FK 80 Kč   |   ČT

17:30 R | Spojenci   |   120 Kč   |   ČT

19:30 E | Kluci   |   100, FK 80 Kč   |   ČT

20:00 R | Miluji Tě modře   |   120 Kč   |   OR

15:00 E | Ozzy   |   110 Kč   |   ČD 
15:30 R | Zpívej   |   120 Kč, děti 100 Kč   |   ČD 
17:00 E | Psí poslání   |   110 Kč   |   ČD

17:30 R | Miluji Tě modře   |   120 Kč   |   OR

19:30 E | Zakladatel   |   110 Kč   |   ČT

20:00 R | Spojenci   |   120 Kč   |   ČT

15:00 E | Divoké vlny 2   |   110 Kč   |   ČD 
15:30 R | Anděl páně 2   |   100 Kč   |   OR 
17:00 E | Psí poslání   |   110 Kč   |   ČD

17:30 R | Miluji Tě modře   |   120 Kč   |   OR

19:30 E | Zakladatel   |   110 Kč   |   ČT

20:00 R | Spojenci   |   120 Kč   |   ČT

17:00 R | Manžel na hodinu   |   110 Kč   |   OR 

17:30 E | Bratříček Karel   |   90 Kč   |   OR

19:30 R | Komorná   |   80 Kč   |   ČT FK

20:00 E | xXx: Návrat Xandera Cage   |   120 Kč   |   ČT

17:00 E | Monsieur Chocolat   |   80 Kč   |   ČT

17:30 R | Pasažéři   |   120 Kč   |   ČT

19:30 E | Muž jménem Ove   |   80 Kč   |   ČT

20:00 R | Strnadovi   |   100 Kč   |   OR

ÚNOR

17:00 E | Psí poslání   |   110 Kč   |   ČD

17:30 R | Miluji Tě modře   |   120 Kč   |   OR

19:30 E | Odysea   |   90 Kč   |   ČT

20:00 R | Spojenci   |   120 Kč   |   ČT
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Tip měsíce

SCANDI

SCANDI



Scandi film

Anděl páně 2
2., 7., 13., 15., 21. a 29.1.  |  Pohádka  |  ČR  |  90 min  |  Anděl Páně 2 je volným 
pokračováním úspěšné vánoční pohádky s I. Trojanem aj. Dvořákem v hlavních 
rolích. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání skončí neslavně. V potyčce se 
vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl – popleta a jeho kamarád čert-pokušitel 
musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky.  |  Režie: J. Strach  |  

Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek 

Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška

Anthropoid
15. a 23. 1.  |  Historický, thriller  |  Velká Británie, ČR  |  121 min  |  12+  |  Snímek 
vychází ze skutečné operace za druhé světové války, jejímž cílem byl atentát na R. 
Heydricha. Heydrich byl po Hitlerovi a Himmlerovi třetím nejvýznamnějším mužem 
Třetí říše, hlavním strůjcem Konečného řešení. Vražedná a brutální vláda muže, pře-
zdívaného „pražský řezník“, přiměla spojenecké síly v Londýně k naplánování tajné 
mise s kódovým označením Operace Anthropoid. Film sleduje osudy Jozefa Gabčíka 
a Jana Kubiše, kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své okupované vlasti. 
Vybaveni omezenými informacemi a minimální výstrojí musejí v nacisty okupovaném 
městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha.  |  Režie: S. Ellis  |  Hrají: 

Jamie Dornan, Cillian Murphy, Anna Geislerová, Charlotte Le Bon, Alena Mihulová

Assassin’s Creed
3., 4., 7. a 25. 1.  |  Akční, dobrodružný  |  USA  |  102 min  |  12+  |  Usvědčený 
vrah Callum Lynch je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti. Jeho novým vězením 
se stává tajné zařízení Abstergo vybavené revoluční technologií Animus, která 
umožňuje prožít vzpomínky předků. Callum se propojí se svým prapředkem žijícím 
v Granadě a Seville v období španělské inkvizice v 15. století, který je členem 
bratrstva asasínů, které už několik století vede skrytou válku s řádem templářů, 
svým odvěkým nepřítelem. Tajná organizace asasínů se zavázala chránit svo-
bodnou vůli lidstva a snaží se zabránit tomu, aby se templáři s inkvizicí zmocnili 
mocného artefaktu nazývaného Jablko Ráje.  |  Režie: J. Kurzel  |  Hrají: Michael 

Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson

Bezva ženská na krku
18. a 24. 1.  |  Komedie  |  ČR  |  97 min  |  Eliška je na plný úvazek milující man-
želkou. Ovšem jen do té doby, než je požádána o rozvod. Eliška se rozhodne začít 
od nuly jako učitelka v malé vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta ji nastěhuje 
do jednoho domu s nerudným  Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním 
neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. Eliška má ovšem na 
chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit…  |  Režie:  

T. Hoffman  |  Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer

Bratříček Karel
30. 1.  |  Dokumentární  |  ČR, Polsko  |  79 min  |  „Bratříček Kryl“ ukazuje tra-
gické osudy legendy dvou československých revolucí – 1968 a 1989. Dokument 
přibližuje spoustu neznámých událostí ze života Karla Kryla a představí zajímavé 
archivy, které zatím nebyly širší veřejnosti známy. Texty jeho písní jsou dodnes 
aktuální – byl vizionář, předvídal budoucnost, ale zároveň výborně reflektoval 
současnost. Věčný rebel…  |  Režie: K. Krauze

Collateral Beauty: Druhá šance
4., 17. a 16. 1.  |  Drama  |  USA  |  97 min  |  V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník 
newyorské reklamní agentury prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela se stahuje 
do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán, jehož cílem je přinutit ho překva-
pivým a hluboce lidským způsobem se vyrovnat se svým žalem.  |  Režie: D. Frankel  
|  Hrají: Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren, Edward Norton

Červená želva
2. a 11. 1.  |  Animovaný film  |  Francie  |  80 min  |  Příběh trosečníka na 
tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je zároveň univerzálním 
příběhem všech zásadních okamžiků v životě člověka. O sebepoznání, lásce, ro-
dičovství i střídání generací vypráví oscarový režisér Michaël Dudok de Wit beze 
slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé animace. Magický snímek, srozumitelný 
napříč generacemi i kontinenty.  |  Režie: M. Dudok de Wit

Dítě Bridget Jonesové
11. 1.  |  Komedie  |  Velká Británie  |  123 min  |  Jak název třetího dílu napovídá, 
tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže 
vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. 
Jak se to rýmuje s faktem, že je stále bez chlapa? Celkem jednoduše. Stačí 
v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný hudební festival a v jeho průběhu se 
vyspí s pohledným cizincem. A když se záhy na jedné společenské akci na vlastní 
tělo přesvědčí, že stará láska nerezaví, byť před pár lety definitivně skončila, je 
„štěstí“ hotovo.  |  Režie: S. Maguire  |  Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick 

Dempsey, Jim Broadbent

Divoké vlny 2
22. a 29. 1.  |  Animovaný  |  USA  |  85 min  |  Surfaři ve fraku jsou zpět! Tučňáci 
už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví 
čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý tučňák Cody, který se 
ve filmu Divoké vlny stal překvapivým šampionem v surfování a teď se vrací ve 
velkém stylu na prkně.  |  Režie: H. Yu

Fantastická zvířata a kde je najít
7., 13. a 25.1.  |  Dobrodružný, fantasy  |  USA, Velká Británie  |  133 min  |  Newt 
Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se 
nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co 
se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata 
(některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku? J. K. Rowlingová Vás zve do 
nové epochy kouzelnického světa!  |  Režie: D. Yates  |  Hrají: Eddie Redmayne, 

Colin Farrell, Ron Perlman, Katherine Waterston

Imaginární lásky
23. 1.  |  Drama  |  Kanada  |  97 min  |  Francis a Marie jsou blízcí přátelé. Jednoho 
dne se u oběda seznámí s Nicolasem, venkovským mladíkem, který právě přijel 
do města. Jedna katastrofální schůzka následuje druhou. Ať už se odehrají ve 
skutečnosti nebo jen v představách, žádná nedopadne dobře a Francis i Marie 
jsou čím dál posedlejší předmětem jejich touhy. Čím víc oba zápolí o přízeň jejich 
nového kamaráda, tím hlubší trhliny dostává jejich kdysi neotřesitelné přátelství.  
|  Režie: X. Dolan  |  Hrají: Monia Chokri, Niels Schneider, Xavier Dolan, Anne Dorval

Inkarnace
2. 1.  |  Horor  |  USA  |  86 min  |  15+  |  Jedenáctiletý Cameron se znenadání 
chová podivně. Uzavírá se ve svém pokoji, mluví zvláštními pradávnými jazyky 
a vykazuje příznaky posedlosti. Jakmile to jeho matka zpozoruje, spojí se s od-
borníky z Vatikánu, kteří za chlapcem vyšlou specialistku, která na pomoc přizve 
Dr. Setha Embera. Nepovažuje se za tradičního vymítače ďáblů, ale spíše za 
jistého „uklízeče“. Jeho chvíle nastává, když selhává veškerá snaha tradičních 
exorcistů.  |  Režie: B. Peyton  |  Hrají: Carice van Houten, Aaron Eckhart, David 

Mazouz, Matt Nable

Jak Honza poznal paní Zimu 
22. 1.  |  Divadlo  |  50 min  |  Pohádka vypráví království do kterého přiletěl 
drak a všichni jsou z něj na nohách, protože se zamiloval do princezny. Král 
dělá vše proto, aby se draka zbavil. I za cenu spolčení s peklem. Dobrácky na-
laděné bytosti však brzy odhalí, že drak není vůbec strašný, ba co víc, že je to 
hravé dračí mládě, které nechce být samo a které se jmenuje Honza.  |  Hraje: 

Petrpaslíkovo divadlo

Komorná
30. 1.  |  Drama  |  Jižní Korea  |  145 min  |  Šlechtična Hideko žije v ústraní se 
svým strýcem a poručníkem. Chlípný strýc ji vychovává přísnou rukou a čeká, až 
dospěje, aby si ji mohl vzít a zmocnit se jejího bohatství. V domě se však objevuje 
podvodník, který zosnuje příchod mladé komorné, ve skutečnosti chudé kapsářky, 
která mu má pomoci Hideko svést. Dobře promyšlený plán ale začíná hatit vá-
šeň, která mezi dvěma dívkami zahoří. Brzy navíc přestává být jasné, kdo koho 
podvádí.  |  Režie: P. Chan-Wook  |  Hrají:  Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo

La La Land
5., 6., 7., 12., 14. a 22. 1.  |  Komedie, muzikál  |  USA  |  127 min  |  Moderní 
pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými pís-
ničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah 
od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.  |  
Režie: D. Chazelle  |  Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, John Legend

Lichožrouti
14. 1.  |  Animovaný  |  ČR  |  83 min  |  LICHOŽROUTI jsou malí neviditelní tvorové, 
kteří mohou za to, že nám lidem z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna 
– ta lichá. Ponožkami se totiž živí! S trochou nadsázky se dá říct, že poselství 
filmu zní: „Rodina je nade vše! Drž se té, kterou máš, měj ji rád a dělej vše pro 
to, aby byla dobrá, protože jinou na tomhle světě mít nebudeš. A je jedno, jestli 
jsi člověk, nebo LICHOŽROUT!“  |  Režie: G. Miklínová

Manžel na hodinu
3., 4., 8., 22. a 30. 1.  |  Komedie  |  ČR  |  105 min  |  Manžel na hodinu jako 
pokračování mimořádně úspěšné české komedie a diváckého hitu z roku 2014 
sleduje další osudy čtveřice hráčů vodního póla z Nymburku, kteří začali pracovat 
jako hodinoví manželé – Milana (Bolek Polívka), Honzy (David Novotný), Jakuba 
(David Matásek) a Kryštofa (Lukáš Latinák).  |  Režie: T. Svoboda  |  Hrají: Bolek 

Polívka, David Novotný, David Matásek, Lukáš Latinák

Miluj mě, jestli to dokážeš
16. 1.  |  Dokument  |  ČR  |  63 min  |  15+  |  Dokument Dagmar Smržové otevírá 
tabuizované téma sexuální asistence pro hendikepované a nabízí citlivý pohled 
do intimního života lidí s postižením.  |  Režie: D. Smržová  |  Účinkují: Tomáš Pik, 
Tomáš Baxa, Adam Musil, Vladana Augstenová

Miluji Tě modře
26. – 28. 1., 1. 2.  |  Komedie, romantický  |  ČR  |  Sympatický malíř  
a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho život 
by už měl mít „ustálenou“ podobu a pevné obrysy. Opak je pravdou. 
Právě teď prožívá Bárta docela smolné období. Dostane výpověď z Ná-
rodní galerie, žije stále pod jednou střechou s matkou, posedlou jógou, 
nemá žádnou přítelkyni a nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt, 
který realizuje se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom…  

|  Režie: M. Šmídmajer  |  Hrají: Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Vladimír 

Kratina, Táňa Medvecká, Marek Vašut

Mistr
2. 1.  |  Drama, psychologický  |  USA  |  131 min  |  Film režiséra Paula Tho-
mase Andersona se odehrává v USA 50. let a vypráví příběh charismatického 
zakladatele scientologické církve a jeho obdivovatele.  |  Režie: P. T. Anderson  |   

Hrají:  Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams

Mlha v srpnu
12. a 25. 1.  |  Drama, historický  |  Německo, Švýcarsko  |  126 min  |  Jižní Němec-
ko, rok 1940. Třináctiletý sirotek Ernst Loss je vzpurný a těžko přizpůsobivý. Proto 
se ocitá v psychiatrickém sanatoriu. Ernst si brzy uvědomí, že v tomto sanatoriu 
nejsou děti léčeny, ale pod vedením Dr. Veithausena postupně a potají zabíjeny pod 
nacistickým programem s krycím názvem T4. Rozhodne se bojovat s osudem, začne 
pomáhat ostatním a zároveň plánovat svůj vlastní útěk, čímž se ocitá ve smrtelném 
nebezpečí, protože rozhodnutí „kdo bude další“ je jen na vedení sanatoria…  |  

Režie: K. Wessel  |  Hrají: Ivo Pietzcker, Sebastian Koch, Thomas Schubert

Monsieur Chocolat
24. a 31. 1.  |  Životopisný, drama  |  Francie  |  119 min  |  12+  |  Rafael Pa-
dilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval společně 
s ostříleným kolegou Footitem a toto na první pohled nepravděpodobné duo si 
na počátku 20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové předsudky 
připraví Padillovi víc překážek, než s kolika počítal…  |  Režie: R. Zem  |  Hrají: 

Omar Sy, James Thierrée, Clotilde Hesmeová, Olivier Gourmet

Muž jménem Ove
31. 1.  |  Drama, komedie  |  Švédsko  |  116 min  |  12+  |  Devětapadesátiletý 
Ove je umíněný a svárlivý muž, který věčně terorizuje své okolí, dokud mu do 
života nevstoupí rodina imigrantů. Dojemná tragikomedie o stárnutí nazvaná Muž 
jménem Ove je filmovou adaptací stejnojmenného knižního bestselleru Fredrika 
Backmana.  |  Režie: H. Holm  |  Hrají: Rolf Lassgård, Bahar Parsová, Filip Berg

Nešťastný šafářův dvoreček 
8. 1.  |  Divadlo  |  50 min  |  Kdysi dávno žila jedna selka, chalupu měla malou, 
ale zato pěkně malovanou, se slaměnou střechou. Děti jí Pánbůh nedopřál, proto 
si upekla pro radost z mléka, mouky, medu a koření panáčka. Dala mu jméno 
Zápecníček. Byl to kluk jako buk! Selce dělal jenom samou radost, ale jednoho 
dne se vydal do světa na zkušenou…  |  Hraje: Divadlo Kapsa Andělská Hora

Normální autistický film
3. 1.  |  Dokumentární  |  ČR  |  90 min  |  Pět obdivuhodných dětí, jež společnost 
opatřila nálepkou „autista“. Přední český dokumentarista s unikátním viděním 
nás nabádá, abychom fenomén autismu přestali vnímat jako lékařskou diagnózu 
a pokusili se mu porozumět jako fascinujícímu, byť často jen obtížně rozluš-
titelnému způsobu myšlení. Neboť kdo má určit, co je normální: žít ve spěchu  
a přehlížet absurdity, nebo spíš toužebně hledat řád, ticho a klid?  |  Režie: M. Janek

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
14. 1.  |  Animovaný, dobrodružný  |  USA  |  114 min  |  Struhující animova-
ný film o nebojácné dospívající dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu, 
aby zachránila svůj lid. Cestou potkává kdysi mocného poloboha Mauiho, který 
jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán  
a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství.  |  Režie: R. Clemens a J. Musker

Odysea
1. 2.  |  Drama, životopisný  |  Francie  |  122 min  |  Skutečný příběh rodiny pod-
mořských dobrodruhů. Výpravná a hvězdně obsazená biografie rodiny Cousteau, 
která před našima očima otevřela tichý svět pod mořskou hladinou.  |  Režie: J. 

Salle  |  Hrají: Audrey Tautou, Lambert Wilson, Pierre Niney

Ozzy
21., 22. a 28. 1.  |  Animovaný  |  Španělsko  |  91 min  |  Ozzy je přátelský 
bígl, který žije idylickým životem v rodině Martinsových. Jeho páníčci ale musí za 
prací do Japonska. Má to jeden háček: pes s nimi nesmí. Proto se rozhodnou, že 
Ozzyho dají do luxusního psího hotelu Modrá zátoka. Ozzy však zjistí, že tohle 
místo je jen zástěrkou majitele, který vozí psy do skutečné Modré zátoky, což 
je psí vězení. Ozzy se rozhodne pro útěk a ve štychu nenechá ani své nové psí 
přátele.  |  Režie: A. Rodriguez, N. La Casa

Pasažéři
5. – 7., 11., 14., 15., 21. a 31. 1.  |  Sci-fi, dobrodružný  |  USA  |  116 min  |  

12+  |  Jim a Aurora jsou dva pasažéři vesmírné lodi, která je má dopravit na 
jinou planetu, kde by měli začít nový život. Když je jejich hibernační kóje záhadně 
probudí o 90 let dříve, než loď dosáhne svého cíle, mění se ale rutina v boj o pře-
žití. Zatímco se Jim a Aurora snaží rozplést záhadu poruchy, zjišťují, že mezi nimi 
vzniká cosi více než přátelství...až do okamžiku, kdy odhalí, že se celá loď ocitá 
na pokraji zničení, a zjistí skutečnou příčinu toho, proč byli probuzeni.  |  Režie:  

M. Tyldum  |  Hrají: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne

Paterson
5., 6. a 18. 1.  |  Drama  |  USA  |  118 min  |  12+  |  Paterson je řidič autobusu. 
Každý den je zdánlivě stejný jako ten předešlý: projíždí trasou své linky a poslou-
chá úryvky konverzací. Píše básně do notýsku, zastaví se v baru na jedno pivo  
a přichází domů za svou ženou Laurou. Život Laury je pravým opakem – vše  
v něm se neustále mění a každý den přináší nové sny a nápady. Paterson a Laura 
se vzájemně milují a podporují: on jí pomáhá realizovat plány, ona obdivuje jeho 
básnické nadání. Film je příběhem vítězství a porážek všedního dne a krásy, 
která se skrývá i v těch nejmenších detailech.  |  Režie: J. Jarmusch  |  Hrají: Adam 

Driver, Golshifteh Farahani

Pirko
19. a 25. 1.  |  Drama  |  ČR  |  92 min  |  Celovečerní hraný film Pirko je strhující 
syrové drama o mladé dívce, kterou nezlomí ani pád na úplné dno. Příběh o síle, 
která se zrodila v podstatě z ničeho, ukazuje odvrácenou stranu Prahy a jejího 
podsvětí – se vší krutostí, ale i ironií a černým humorem, který k němu patří.  |  
Režie: L. a P. Klein Svoboda  |  Hrají: Dominika Zeleníková, Tibor Kotlár, Martin 

Finger, Boleslav Polívka

Pod rouškou noci
12., 15. a 18. 1.  |  Krimi, drama  |  USA  |  129 min  |  Děj filmu je zasazen do 
bouřlivých 20. let minulého století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky  
v ilegální síti gangstery provozovaných náleven. Režie a scénáře se ujal držitel 
Oscara Ben Affleck.  |  Režie: B. Affleck  |  Hrají: Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna 

Miller, Ben Affleck

Pohádky pro Emu
16. a 25. 1.  |  Komedie, romantický  |  ČR  |  Petr pracuje řadu let v Londýně. 
Zaběhaný rytmus jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici 
leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opa-
trovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. Musí jít  
o nějaký omyl. Přesto nedokáže nad situací jen tak mávnout rukou. Co když 
je Ema opravdu jeho dcera a on je její jediná šance, jak se vyhnout dětské-
mu domovu? Chlapovi, který byl do padesáti let zvyklý žít sám, převrátí soužití 
s osmiletou holčičkou život doslova vzhůru nohama.   |  Režie: R. Havlík  |  Hrají: 

Anna Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema Švábenská, Vilma Cibulková, Anna Polívková 

Proč právě on?
20. a 24. 1.  |  Komedie  |  USA  |  Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. 
A to se stalo Nedovi, který přijel s rodinou za svou dcerou Stephanii a jejím novým 
přítelem Lairdem. Těšil se, že na svátky bude rodina pohromadě a on se seznámí 
s partnerem své dcery. Jediné, co jej ale čeká je naprostý šok. Jeho milovaná 
dcera, světlo jeho života, si nabrnkla bláznivě potetovaného, brutálně upřímného, 
bezohledně bezstarostného a naprosto výstředního počítačového multimilionáře.   
|  Režie: J. Hamburg  |  Hrají: James Franco, Bryan Cranston, Zoey Deutch

Psí poslání
28., 29. 1. a 1. 2.  |  Komedie, drama  |  USA  |  Všichni psi jednou přijdou 
do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného knižního 
bestselleru Bruce W. Camerona.  |  Režie: L. Hallström  |  Hrají: Dennis Quaid, 

Britt Robertson, Logan Miller

Rammstein: Dokument Rammstein in Amerika

+ Koncert z Madison Square Garden
13. 1.  |  Dokument, koncert  |  Německo  |  dokument 122min; přestávka; koncert 

101 min  |  Madison Square Garden, New York – legendární hala uprostřed Manha-
ttanu, domácí hala New York Rangers, a nejvíce prestižní koncertní hala světa. Za 
pouhých 20 min byl koncert Rammstein vyprodán. Když začala show stál Till Linde-
mann před 18.000 New Yorčany a zpíval: „Auf dem Lande, auf dem Meer lauert das 
Verderben. Die Kreatur muss sterben. V jeden jediný den, jeden jediný večer může 
celá ČR v kinech sledovat cestu Rammstein na vrchol světového showbusinessu.

Rogue One: Star Wars Story
4., 6., 17. a 20. 1.  |  Sci-fi  |  USA  |  Rogue One: Star Wars Story je první z nové 
série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, 
kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást 
plány Hvězdy smrti.  |  Režie: G. Edwards  |  Hrají: Felicity Jones, Diego Luna, Ben 

Mendelsohn, Donnie Yen

Rozpolcený
21. a 22. 1.  |  Thriller  |  USA  |  116 min  |  12+  |  V Kevinovi se skrývá 23 různých 
osob. Každou chvílí se má objevit čtyřiadvacátá. Režisér děsivých filmů s šokují-
cími pointami M. Night Shyamalan přidává další klenot do sbírky privátní hrůzy. 
Rozpolcený je koncertem jednoho herce, Jamese McAvoye, kterému se podařilo 
vytvořit jedno z nejděsivějších monster, jaká se kdy objevila na filmovém plátně  |  

Režie: M. Night Shyamalan  |  Hrají: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley

Snowden
17. a 19. 1.  |  Drama  |  USA, Německo  |  134 min  |  12+  |  Edward Snowden 
změnil současný svět jako málokdo. Strhující příběh, který vedl k největší špio-
nážní kauze moderní doby. E. Snowden za sebou nechal pokojný rodinný život  
a vzornou kariéru v tajných službách a stal se psancem. Je muž, který odhalil 
šokující praktiky amerických výzvědných služeb, hrdinný whistleblower, nebo 
zrádce, který zaslouží nejtvrdší trest?  |  Režie: O. Stone  |  Hrají: Joseph Gordon-

-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo

Spojenci
26. – 29. 1., 1. 2.  |  Válečný, romantický  |  USA  |  124 min  |  12+  |  Když máte 
v rámci válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou jste právě potkali, 
je vaše manželka, neměla by být krásná. Mohlo by to mít dalekosáhlé následky. 
Nejen pro dva lidi, ale pro celý svět.  |  Režie: R. Zemeckis  |  Hrají: Brad Pitt, 

Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan

Strnadovi
19. a 31. 1.  |  Časosběrný dokument  |  ČR  |  102 min  |  Během 35 let spo-
lečného soužití jednoho páru se odehraje mnohé: od chvil absolutního porozu-
mění až po dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem dobře 
známé běžné starosti a radosti. A přesně takový život žijí i majitelé prodejny  
s nábytkem Ivana a Václav Strnadovi, které režisérka Helena Třeštíková v rámci 
projektu Manželské etudy sleduje se svou kamerou už od roku 1980.  |  Režie: 

H. Třeštíková

Svátek pečených brambor 
9. 1.  |  Drama  |  Sovětský svaz 1977  |  90 min  |  Unikátní projekce z 16mm 
filmového pásu přímo ze sálu. Netradiční kombinace válečného a rodinného filmu 
vypráví o dívce, která je okolnostmi nucena postarat se o dítě, jehož otec spáchal 
sebevraždu. Vzápětí se ujme dalšího dítěte, které nemá rodiče. Během krátké 
doby se její rodina rozroste o další děti. Po její smrti se v rodině dodržoval zvyk, 
že vždy v den jejích narozenin se rodina sešla k hostině, kde se podávaly pečené 
brambory. Film je inspirovaný skutečným životem Alexandry Avramovny Děrevské, 
která vychovala 48 dětí různých národností.  |  Režie: J. Iljenko  |  Hrají: Ljudmila 

Jefimenko, Nikolaj Griňko

Špinavej kšeft
2. a 23. 1.  |  Krimi komedie  |  Francie  |  100 min  |  Po uzavření továrny nemůže 
Jacques najít práci. Poté, co ho opustí i jeho přítelkyně, je opravdu zoufalý. Místní 
„mafián“ Gardot mu nabídne, že mu odpustí všechny jeho dluhy a bohatě mu 
zaplatí, když zabije jeho ženu. Jacques nejprve odmítá, ale pod tíhou svých pro-
blémů nakonec jeho nabídku přijímá. Uzavřenou dohodu dodrží a nadšený Gardot 
mu začne dohazovat další podobné nabídky. Mezitím se Jacque zamiluje do poli-
cistky Anity. Ani tohle mu však nezabrání, aby ve své práci pokračoval...  |  Režie: 

P. Chaumeil  |  Hrají: Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi, Charlie Dupont

Takové jsou všechny (Cosi Fan Tutte)
8. 1.  |  Záznam MET (Metropolitní opera v New Yorku)  |  182 min  |  Cosi 
Fan Tute (v překladu Takové jsou všechny je opera Wolfganga Amadea Mozarta  
z roku 1790. Autorem libreta je Lorenzo da Ponte. Jedná se o komickou operu  
o dvou dějstvích. Odehrává se v Neapoli na konci 18. století.  |  Dirigent: J. Levine  

|  Režie: L. Koenig  |  Hrají: Danielle de Niese, Isabel Leonard, Matthew Polenzani

Tanečnice
24. 1.  |  Životopisný, drama  |  Francie, ČR  |  108 min  |  12+  |  Budoucí hvězda 
evropských kabaretů Loie Fuller se narodila na americkém Středozápadě a nic 
nepředurčovalo tuto farmářskou dcerku k tomu, že jednou bude tančit v pařížské 
Opeře. Ale stalo se. Skryta v metrech hedvábí, paže prodloužené dlouhými dřevě-
nými tyčemi, Loie uchvacuje publikum každý večer o trochu víc svým revolučním 
Serpentinovým tancem. Oslní celé město a stane se ikonou, zářícím symbolem 
jedné generace.  |  Režie: S. di Giusto  |  Hrají: Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie 

Thierry, Lily-Rose Depp

Trollové
15. 1.  |  Animovaný  |  USA  |  92 min  |  Trollové jsou vždy veselí a šťastní 
skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější 
starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině 
tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Z bergenských spárů se podaří uniknout 
i dvěma Trollům, princezně Poppy a Větvíkovi. A právě na těchto dvou hrdinech je, 
aby zachránili unesené Trolly z bergenských spárů.  |  Režie: M. Mitchell, W. Dohrn

Underworld: Krvavé války
8. 1.  |  Akční, horor  |  USA  |  92 min  |  15+  |  Další pokračování úspěšné 
filmové série Underworld, tentokrát s podtitulem Krvavé války, sleduje osudy upíří 
smrtonošky Selene, která se brání nemilosrdným útokům jak ze strany lykanů, 
tak i upířího rodu, který ji zradil. Za pomoci svých jediných spojenců Davida  
a jeho otce Thomase musí zastavit odvěkou válku mezi lykany a upíry i za cenu, 
že bude nucena za mír položit tu nejvyšší oběť.  |  Režie: A. Foerster  |  Hrají: Kate 

Beckinsale, Theo James, Lara Pulver, Tobias Menzies

V pasti
3., 9. a 16. 1.  |  Drama, thriller  |  Francie, USA  |  91 min  |  V novém psy-
chothrilleru (s hororovými prvky) ztvární N. Watts dětskou psycholožku Mary 
žijící na samotě v Nové Anglii. Mariina izolace se stává absolutní poté, co jí 
tragická nehoda připraví o manžela a paralyzuje syna. Když jí pak ve vlastním 
domě uvězní smrtící zimní bouře, do níž uteče i sirotek Tom, chlapec, kterého 
Marie předtím přijala za svého, přestává být Mariin domov bezpečným útočištěm  
a stává se pastí…  |  Režie: F. Blackburn  |  Hrají: Naomi Watts, Jacob Tremblay, 

Oliver Platt, David Cubitt

Velká čínská zeď
5., 7., 8., 17., 14. a 22. 1.  |  Dobrodružný, fantasy  |  USA, Čína  |  94 min  |  

12+  |  Žoldák Garin přijel do Číny získat tajemství střelného prachu. Nebezpečná 
mise však nemohla dopadnout dobře, a ani výjimečný lukostřelec Garin, se ne-
dokázal ubránit přesile bojovníků tajného seskupení, zvaného Bezejmenný řád. 
Jejich prvotním úkolem je ochrana masivní zdi, při pohledu na níž by Garinovi  
i jeho příteli spadla čelist, kdyby jim nehrozila poprava. Na tu ale nedojde, na zeď 
zaútočí armáda monster a pomoc skvělých vojáků se hodí. Těžko ale říct, jestli si 
tváří v tvář valícím se hordám neměli raději vybrat tu popravu.  |  Režie: Č. Yimou  

|  Hrají: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Tian Jing

Všechno nebo nic
12. – 15., 20. a 21. 1.  |  Romantický  |  ČR  |  Linda a Vanda jsou pohledné 
třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví. Linda 
je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten na-
opak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje 
jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně. 
V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, ale jako 
plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké. Životy téhle trojice nakonec stejně 
zamotá několik mužů.  |  Režie: M. Ferencová  |  Hrají: Táňa Pauhofová, Klára 

Issová, Ondřej Sokol, Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Jan Budař

xXx: Návrat Xandera Cage
19. – 21., 25. a 30. 1.  |  Akční, komedie  |  USA  |  105 min  |  12+  |  Xander 
Cage, zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta nejdůležitější zpráva. Hlavní je to, 
že je zase v dokonale vyladěné formě a připravený s pomocí svých vymazlených 
ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit všem největším 
hnusákům na světě.  |  Režie: D. J. Caruso  |  Hrají: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, 

Nina Dobrev, Ruby Rose

Zakladatel
28. a 29. 1.  |  Životopisný, drama  |  USA  |  115 min  |  12+  |  Skutečný příběh 
muže, který vybudoval nejznámější síť rychlého občerstvení na světě. V roce 
1954 dostal Ray Kroc objednávku na 6 mixérů na výrobu mléčných šejků od 
bratrů McDonaldových, kteří provozovali malou restauraci s hamburgery. Toto 
neobvykle velké množství ho okamžitě zaujalo a rozhodl se, že dodávku vyřídí 
osobně. Od tohoto momentu se začala psát historie obrovského impéria McDo-
nald, do kterého dnes patří neuvěřitelných 35.000 poboček po celém světě.  |  
Režie: J. L. Hancock  |  Hrají: Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson

Zničeni láskou
9. a 23. 1.  |  Drama  |  Francie, Belgie  |  110 min  |  Žena – vězeňkyně, čekající 
na verdikt, objeví v sobě schopnost úpřímného citu vůči muži – řediteli věznice. 
Vědom si vzájemného vztahu se muž zmítá mezi pocitem moci a neočekávanými 
lidskými emocemi vůči nesprávné ženě. Vedena touhou po lásce, naivitou i silnými 
ambicemi žena využívá jedinou zbraň: svoji ženskost.  |  Režie: P. Godeau  |  Hrají: 

Guillaume Gallienne, Adèle Exarchopoulos, Stéphanie Cléau

Zpívej
2., 8. a 28. 1.  |  Animovaná komedie  |  USA  |  110 min  |  Koalí král zábavní-
ho průmyslu (bývalý) marně přemýšlí, jak udržet svůj podnik na nohou, než ho 
napadne uspořádat pěveckou soutěž. Ukáže se, že město, ve kterém žije, přímo 
oplývá talenty. Jak vybrat jen jeden?  |  Režie: G. Jennings

CDF – Filmová kritika – Kamil Fila 
18. 1.  |  Lekce CDF  |  Pozvání na naše první setkání v roce 2017 přijal jeden  
z nejvýraznějších českých filmových recenzentů a kritiků Kamil Fila. V únoru 2016 
založil svůj vlastní portál kritiky „Ještě větší kritik, než jsme doufali“, kde pravi-
delně reaguje na nejnovější filmová a televizní díla. Během diskuse obohacené 
řadou ukázek se dozvíme, jaké vlastnosti by dle našeho hosta měl kvalitní film 
mít, jakým neduhem české snímky trpí a které současné filmy a seriály by neměly 
uniknout naší pozornosti.

Poslední král
26. 1.  |  Drama, historický  |  Norsko  |  100 min  |  12+  |  Velkole-
pé dobrodružství z dějin Norska. Výpravné historické drama o dvojici 
mužů, kteří mají v rukou budoucnost norského království – malého 
dědice trůnu, kterého musí uchránit před nelítostnými vrahy.  |  Režie: 

N. Gaup  |  Hrají: Jakob Oftebro, Kristofer Hivju, Pål Sverre Hagen

Královna Kristýna
26. 1.  |  Drama, historický  |  Finsko  |  106 min  |  12+  |  Dívka, která 
změnila dějiny. Příběh švédské královny Kristýny, která nastoupila na 
trůn ve věku šesti let, je portrétem extravagantní mladé ženy, jež se 
vzpírala tradici i konvencím a mimoděk změnila běh dějin.  |  Režie: 

M. Kaurismäki  |  Hrají: Malin Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist, 

Lucas Bryant

Pyroman
27. 1.  |  Drama, thriller  |  Norsko  |  94 min  |  15+  |  Muž, který si 
hrál s ohněm. Psychologický thriller inspirovaný skutečným případem 
nebezpečného pyromana, který sužoval jih Norska na konci 70. let. 
Nový film režiséra kultovního snímku Insomnie.  |  Režie: E. Skjoldbjærg  

|  Hrají: Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen, Trond Nilssen

Kluci
27. 1.  |  Drama, historický  |  Švédsko  |  106 min  |  12+  |  Kim, 
Momo a Bella jsou kamarádky, které se potýkají se školní šikanou. 
Když ochutnají nektar bobulí tajemné květiny, netuší, že je rostlina 
dokáže proměnit v kluky. Kouzlo však může trvat jen jednu noc…  |  
Režie: A. T. Keining  |  Hrají: Tuva Jagell, Emrik Öhlander, Wilma Holmén
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