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Čtvrtek 3. ledna v 19 hodin  

Německo 2011 - 100 min, titulky 

Bojovnice – drama   

Marisa, 20letá německá dívka nenávidí cizince, Židy, vojáky a každého, koho shledá vinným za úpadek 

země. Provokuje, pije, bojuje a její další kérka bude portrét Adolfa Hitlera. Jediné místo, kde se cítí doma, 

je neonacistický gang, ke kterému patří a kde nenávist, násilí a těžké kalby jsou na denním pořádku. Když 

se k této skupině přidá 14letá Svenja, jeví se Marisa jako její idol: splňuje tu nejčistší představu o 

bojovnici bojující za ideály skupiny. Ale Marisina přesvědčení naberou pomalu jiný směr, když náhodou 

potká mladého afgánského uprchlíka. V konfrontaci názorů dochází poznání, že černé a bílé principy 

jejího gangu nejsou jedinou cestou. Bude Marisa schopna se vymanit z vlivu této skupiny?   

Režie: David Wnendt .  Hrají:  Alina Levshin, Jella Haase, Klaus Manchen, Sayed Ahmad, Gerdy Zint. 

Přístupno od 15 let         Vstupné 90 Kč 

 
 

Čtvrtek 10. ledna v 19 hodin  

Francie, Belgie 2011 -  112 min, titulky 

Ministr – drama    
Ministr dopravy, Bertrand Saint-Jean, je uprostřed noci probuzen svým osobním sekretářem. Do rokle se 

zřítil autobus. Ministr jede na místo nehody, nemá jinou možnost. Tak začíná odysea státního úředníka, 

napříč stále složitějšímu a nepřátelsky naladěnému světu. Rychlost, boje o moc, chaos, ekonomická 

krize… V šíleném sledu událostí střídá jedna krizová situace za druhou. Jaké oběti jsou tito vysoce 

postavení muži ochotni akceptovat? Jak dlouho vydrží ve státě, který pohltí ty, kteří mu slouží?  

Režie:  Pierre Schöller.  Hrají:  Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman, Laurent Stocker. 

Přístupno od 15 let         Vstupné  90 Kč 

 

 

čtvrtek 17. ledna v 19 hodin 

USA 2012 – 94 min., titulky 

Safe –  akční, krimi, thriller     

Desetiletá čínská dívka Mei je matematický génius. Jednoho dne je násilně odvedena do New Yorku, kde 

má při vyděračských kšeftech sloužit jako “počítadlo”. Luke Wright (Jason Statham), zápasník bojových 

umění z New Jersey, zpacká zmanipulovaný zápas a ruská mafi e pro výstrahu zavraždí jeho ženu a 

každého, s kým se pokusí navázat jakékoli přátelství či vztah. A tak se Luke, bez domova, prostředků a 

naprosto izolovaný od společnosti, potuluje ulicemi a balancuje na pokraji sebevraždy. Náhle však jeho 

cestu zkříží malá vyděšená Číňanka pronásledovaná ruskými gangstery. Luke v mžiku stojí před zásadní 

otázkou: Pokračovat po vlastní ose vedoucí do záhuby nebo se vrátit zpět a bojovat s mafiánským 

podsvětím za záchranumalé dívky, kterou nikdy dříve nepotkal? 

Režie:  Boaz Yakin.  Hrají:  Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon, James Hong, Robert John. 

Přístupno         Vstupné  90 Kč 

 

 

Čtvrtek  24. ledna v 19 hodin   

Francie 2012 – 95 min., titulky 

Útěk z MS - 1 –  akční, thriller, sci-fi     

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou drženi na místě, ze 

kterého není úniku. Mimo Zemi, uprostřed hlubokého vesmíru. Prezidentova dcera Emilie Warnock 

navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS One. Ale krvavá vzpoura vězňů z Emilie učiní 

to nejcennější rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný člověk. Bývalý špičkový vládní agent Snow je 

svéhlavý a nekompromisní. Jeho současná pozice na špionážním trhu je, mírně řečeno, špatná - čelí 

obvinění ze spiknutí proti USA. Od prezidenta dostává jedinečnou nabídku: nový život a svobodu 

výměnou za záchranu první dcery Spojených států. Jenže v sázce je mnohem více 

Režie:  James Mather, Stephen St. Leger. Hrají:  Maggie Grace, Guy Pearce, Peter Stormare. 

Přístupno od 15 let         Vstupné  80 Kč 
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Čtvrtek  31. ledna v 19 hodin   

USA, Francie, Belgie 2011 – 85 min., titulky 

Noční incident –  horor     

George, Max a Ricky mají rockovou kapelu. Zkouší, sem tam mají koncert a doufají, že si jich někdo 

všimne a oni dostanou svou šanci. Jenomže účty se samy nezaplatí. A tak pracují v kuchyni uzavřené 

psychiatrické léčebny, kde se léčí nebezpeční šílenci. Platí je slušně a je to úplně bezpečné... s pacienty 

vůbec nepřijdou do kontaktu. Jednou ale během děsivého hromobití těsně před večeří vypadne celý 

bezpečnostní systém, dveře cel se otevřou a šílenci začnou bloumat chodbami. Pomoc by měla dorazit 

velmi rychle. Bude to trvat jenom chvilku, takže musí trpělivě čekat... a zůstat naživu.  

Režie:   Alexandre Courtès. Hrají:   Rupert Evans, Anna Skellern, Kenny Doughty, Eric Godon. 

Přístupno od 12 let         Vstupné  90 Kč 

 

 

 

 

Připravujeme na únor: 

 

Sedm psychopatů 

Atlas mraků 

George Harrison: Living in the Material World 
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