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Čtvrtek 4. října v 19 hodin  

Česko 2012 – 97 min 

Bastardi 3 – drama        
Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy, zmizel. Do školy přišel 

několik měsíců poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, rovněž učitelka. Ve školním roce záhadně 

zemřeli kluci, jež Janu Majerovou zavraždili. Tomáš Majer tak svoji sestru s největší pravděpodobností 

chladnokrevně pomstil. Je to v pořádku? Dopadne ho policie? Bude soud? Co na to rodiče dětí? Rodiče 

Tomáše Majera? Společnost? Co se bude dít, když se podobné školy zruší?  

Režie: Tomáš Magnusek. Hrají: Tomáš Magnusek, Rudolf Hrušínský ml., Jan Tříska a další. 

Přístupno od 15 let        Vstupné 90 Kč 

 

 

 

Čtvrtek 11. října v 19 hodin 

Velká Británie / Francie / Německo / Lucembursko 2011 - 100 min, titulky 

Vrtěti ženou – romantický, historický, komedie     
Příběh mladého lékaře Mortimera Granvilleho (Hugh Dancy) se odehrává ve viktoriánské Anglii. 

Pokrokovému Mortimerovi vadí, že většina nemocnic ignoruje nejnovější lékařské teorie a výzkumy a 

nadále léčí pacienty pomocí pijavic a pouštěním žilou. Když ho vyhodí z posledního místa, skončí jako 

zaměstnanec Dr. Roberta Dalrympleyho (Jonathan Pryce), který se specializuje na léčbu žen trpících 

"hysterií". Doktor Dalrympley spolu se svým nejlepším přítelem (Rupert Everett) jsou k novým 

metodám léčení naopak velmi otevření a každý experiment a novinku vítají s nadšením.  

Režie: Tanya Wexler. Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Rupert Everett a další. 

Přístupno od 15 let        Vstupné 75 Kč 

 

 

 

Čtvrtek 18. Října v 19 hodin 

Finsko/ Německo/ Austrálie 2012 – 93 min, titulky 

Iron Sky- komedie, sci-fi, akční 

V posledních chvílích druhé světové války se tajný nacistický program vyhnul destrukci a ukryl se na 

odvrácené straně Měsíce. Během 70 let přísného utajení Nacisté zkonstruovali gigantickou vesmírnou 

pevnost s masivní armádou létajících talířů. Když americký astronaut James Washington přistane se 

svým lunárním modulem příliš blízko tajné nacistické základně, měsíční Führer se rozhodne, že zářivý 

moment ovládnutí Země nastal…  

Režie: Timo Vuorensola . Hrají: Udo Kier, Julia Dietze, Tilo Prückner, Christopher Kirby a další. 

Přístupno         Vstupné 80 Kč 

 

 

 

 

Čtvrtek 25. října 17 hodin 

USA 2012 – 92 min, dabing 

Madagaskar 3 – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný      

Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši 

hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte 

Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici 

donutí doplavat za nimi po svých Středozemním mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože bez tučňáků 

nemají šanci vrátit se domů. Zejvení divokých, i když přátelských šelem v epicentru evropské zábavy 

pochopitelně vyvolá rozruch, který dostane za úkol zkrotit kapitánka Chantal DuBois.  

Režie: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon 

Přístupno         Vstupné 65 Kč 
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Čtvrtek 25. Října v 19 hodin 

Slovensko, Česko 2011 – 88 min 

Love – drama, romantický, thriller     

Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku, může jít i o peníze. A o obojí jde také v novém 

milostném dramatu ze současné Bratislavy. Slovensko-český koprodukční film Love mladého 

talentovaného režiséra Jakuba Kronera se stal během pár týdnů největším diváckým hitem ve 

slovenských kinech za posledních několik let. 

Hlavní hrdina Maťo (Michal Nemtuda) bydlí společně s kamarádem Tomášem (Jakub Gogál) na sídlišti 

ve slovenské metropoli a nežijí si vůbec špatně. Dennodenně se však pohybují za hranicí zákona, 

protože se živí krádežemi aut. Jednoho večera vstoupí do Maťova života studentka Veronika (Kristína 

Svarinská), do níž se zamiluje, ale v lecčems jí neříká pravdu. A ta se nakonec za velmi dramatických 

okolností provalí. Jednu z rolí v tomto bezpochyby autentickém filmu ztvárnila i zpěvačka Tina, 

v Čechách známá jako moderátorka, dále hrají Ľuboš Kostelný nebo Roman Luknár.  

Režie: Jakub Kroner. Hrají: Michal Nemtuda, Kristína Svarinská, Jakub Gogál 
Přístupno od 12 let        Vstupné 75 Kč 

 

 

Připravujeme na listopad: 

 

Ve stínu 

Muži v černém 3  

Doba ledová 4: Země v pohybu 

Signál – dopolední promítání 
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