
Biograf na Špici – program – leden 2015 
 

pá 2.1. od 20.00 

Burácení 
ČR/USA  2015 / 93min. / česky / od 12 let 

Drama / road movie / 2D / 110,-Kč 

Dramatický příběh je zasazen do prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské 

komunity, kde se mísí rovná a čestná povaha s výbušností, burácením v srdci a náklonností k 

absolutní kráse a kde člověk přestává být soudný sám k sobě. V hlavní roli Tomáš Hájíček 

(Krucipüsk). 

 

So 3.1. od 17.00  

Hodinový manžel  
ČR 2014 / 100min., / česky / od 12 let  

Komedie / 2D / 110,-Kč 

Komedie o můžích co začnoupodnikat jako „hodinoví manželé" a zakrátko si najdou klientelu mezi 

místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i 

velmi specifická přání a potřeby. 

 

So 3.1. od 20.00 

Burácení 
ČR/USA  2015 / 93min. / česky / od 12 let 

Drama / road movie / 2D / 110,-Kč 

Dramatický příběh je zasazen do prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské 

komunity, kde se mísí rovná a čestná povaha s výbušností, burácením v srdci a náklonností k 

absolutní kráse a kde člověk přestává být soudný sám k sobě. V hlavní roli Tomáš Hájíček 

(Krucipüsk). 

 

Ne 4.1. od 17.00 

Exodus: Bohové a králové 
VB/ USA 2014 / 142min. / český dabing / od 12 let 

Historický / drama / 3D / 120,- 

Historický velkofilm Ridleyho Scotta (Vetřelec, Prometheus, Gladiátor,…) na motivy 

starozákonního příběhu Mojžíše.  

 

Ne 4.1. od 20.00 

Hodinový manžel  
ČR 2014 / 100min., / česky / od 12 let  

Komedie / 2D / 110,-Kč 

Komedie o můžích co začnoupodnikat jako „hodinoví manželé" a zakrátko si najdou klientelu mezi 

místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i 

velmi specifická přání a potřeby. 

 

St 7.1. od 20.00 

Odpad 
USA/Brazílie 2014 / 115min. / české titulky / od 12 let 

Thriller / dobrodružný / 2D / 110,-Kč 

Hrdiny filmu  jsou tři kluci, jejichž domovem je centrální skládka v brazilském Riu. Při 

každodenním progledávání však najdou něco, co změní jejich život. 

 

Čt 8.1. od 20.00 

Fotograf  



ČR 2015 / 133min. / česky / od 15 let 

Komedie / drama / 2D / 130,- 

Ve filmu sledujeme osudové křižovatky turbulentního života hlavního hrdiny – slavného fotografa 

Jana Saudka (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a 

vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i 

osamocení.  

 

Pá 9.1. od 17.00  

Sedmý syn  
USA/ VB 2015 / 103min. / český dabing / přístupný 

Fantasy / 2D / 120,- 

Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši planetu. Příběh Sedmého syna se odehrává 

v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro leželi na lopatkách a zoufale čekali na legendárního hrdinu, 

který by je spasil.  

 

Pá 9.1. od 20.00 

Hobit – Bitva pěti armád 
USA 2014 / 144min. / český dabing / přístupný 

Dobrodužný / fantasy / 3D / 150,- 

Závěrečný díl filmové trilogie, kdy se uzavřou příběhy trpaslíků, Bilba, jezerních lidí, elfů a dalších 

obyvatel Středozemě.  

 

So 10.1. od 17.00 

Fotograf  
ČR 2015 / 133min. / česky / od 15 let 

Komedie / drama / 2D / 130,- 

Ve sledujeme osudové křižovatky turbulentního života hlavního hrdiny – slavného fotografa Jana 

Saudka (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. 

Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i 

osamocení.  

 

So 10.1. od 20.00 

Sedmý syn  
USA/ VB 2015 / 103min. / český dabing / přístupný 

Fantasy / 3D / 140,-Kč 

Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši planetu. Příběh Sedmého syna se odehrává 

v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro leželi na lopatkách a zoufale čekali na legendárního hrdinu, 

který by je spasil.  

 

Ne 11.1. od 17.00 

Tučnáci z Madagaskaru  
USA 2014, 90min., česky, přístupný 

Dobrodružný / animovaný / 2D / 110,-Kč 

Tučnáci a jejich dobrodružství ve světě superšpiónů. 

 

Ne 11.1. od 20.00 

Fotograf  
ČR 2015 / 133min. / česky / od 15 let 

Komedie / drama / 2D / 130,-Kč 

Ve sledujeme osudové křižovatky turbulentního života hlavního hrdiny – slavného fotografa Jana 

Saudka (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. 

Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i 



osamocení.  

 

St 14.1. od 20.00 

Burácení 
ČR/USA  2015 / 93min. / česky / od 12 let 

Drama / road movie / 2D / 110,-Kč 

Dramatický příběh je zasazen do prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské 

komunity, kde se mísí rovná a čestná povaha s výbušností, burácením v srdci a náklonností k 

absolutní kráse a kde člověk přestává být soudný sám k sobě. V hlavní roli Tomáš Hájíček 

(Krucipüsk). 

 

Čt 15.1. od 20.00 

96 hodin: Zúčtování  
USA/Francie 2015 / 108min., / české titulky / od 12 let  

Akční / thriller / 2D / 120,-Kč 

Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills (Liam Neeson) se proti své vůli ocitá znovu v akci. 

Bryanův sen, užívat si poklidného života, se ne-návratně rozplývá. Jeho manželka Lenore je 

nalezena brutálně zavražděna. Z její smrti je po-dezřelý právě Bryan. Podaří se mu uniknout zatčení 

a stává se lovnou zvěří všech policejních jednotek v USA.  

 

Pá 16.1. od 17.00  

Příbeh Marie  
Francie 2014 / 95min. / české titulky / přítupný 

Drama / psychologický / 2D / 110,-Kč 

Dojemný film vypráví o dívce, která se naučila normálně žít, ač byla od narození hluchá a slepá. 

Tento malý zázrak se odehrál ve Francii na konci 19. století.  

 

Pá 16.1. od 20.00  

Fotograf  
ČR 2015 / 133min. / česky / od 15 let 

Komedie / drama / 2D / 130,-Kč 

Ve sledujeme osudové křižovatky turbulentního života hlavního hrdiny – slavného fotografa Jana 

Saudka (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. 

Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i 

osamocení.  

 

So 17.1. od 17.00  

Sedmý syn  
USA/ VB 2015 / 103min. / český dabing / přístupný 

Fantasy / 3D / 140,-Kč 

Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši planetu. Příběh Sedmého syna se odehrává 

v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro leželi na lopatkách a zoufale čekali na legendárního hrdinu, 

který by je spasil.  

 

So 17.1. od 20.00  

96 hodin: Zúčtování  
USA/Francie 2015 / 108min., / české titulky / od 12 let  

Akční / thriller / 2D / 120,-Kč 

Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills (Liam Neeson) se proti své vůli ocitá znovu v akci. 

Bryanův sen, užívat si poklidného života, se ne-návratně rozplývá. Jeho manželka Lenore je 

nalezena brutálně zavražděna. Z její smrti je po-dezřelý právě Bryan. Podaří se mu uniknout zatčení 

a stává se lovnou zvěří všech policejních jednotek v USA.  



 

Ne 18.1. od 17.00  

Hobit – Bitva pěti armád 
USA 2014, 170min., české dabing, přístupný 

Dobrodružný / fantasy / 2D / 120,- 

Závěrečný díl filmové trilogie, kdy se uzavřou příběhy trpaslíků, Bilba, jezerních lidí, elfů a dalších 

obyvatel Středozemě. 

 

Ne 18.1. od 20.00 

Odpad 
USA/Brazílie 2014 / 115min. / české titulky / od 12 let 

Thriller / dobrodružný / 2D / 110,-Kč 

Hrdiny filmu  jsou tři kluci, jejichž domovem je centrální skládka v brazilském Riu. Při 

každodenním progledávání však najdou něco, co změní jejich život. 

 

St 21.1. od 20.00 

Interstellar 
USA 2014 / 169min. / české titulky / od 12 let 

Sci-fi / drama / 2D / 100,-Kč 

Vizuálně podmanivá a dechberoucí sci-fi o hledání nového doma pro lidstvo. Od režiséra filmu 

Počátek a nové trilogie o Batmanovi. 

 

Čt 22.1. od 20.00 

Hacker  
USA 2015 / 132min. / české titulky / od 12 let  

Akční / thriller / 2D / 120,-Kč 

Jakmile jste online, tak vás mají. Hackeři, kterým stačí pár kliknutí k tomu, aby vám zničili život. 

Ještě horší jsou ti s ambicemi. Ti, kteří mají v plánu ochromit celý svět.  

 

Pá 23.1. od 17.00  

Fotograf  
ČR 2015 / 133min. / česky / od 15 let 

Komedie / drama / 2D / 130,-Kč 

Ve sledujeme osudové křižovatky turbulentního života hlavního hrdiny – slavného fotografa Jana 

Saudka (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. 

Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i 

osamocení.  

 

Pá 23.1. od 20.00 

Birdman  
USA/Francie 2014 / 119min. / české titulky / od 15 let 

Komedie / drama / 2D / 120,-Kč 

Černá komedie oceňovaného režiséra Alejandra Iñárritu (Amores Perros, Babel,...) vypráví příběh 

herce Riggana Thomsona (Michael Keaton), který se v minulosti proslavil filmovou postavou 

kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na 

Broadwayi a dokázat všem, že není ještě odepsaný.  

 

So 24.1. od 17.00 

96 hodin: Zúčtování  
USA/Francie 2015 / 108min., / české titulky / od 12 let  

Akční / thriller / 2D / 120,-Kč 

Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills (Liam Neeson) se proti své vůli ocitá znovu v akci. 



Bryanův sen, užívat si poklidného života, se ne-návratně rozplývá. Jeho manželka Lenore je 

nalezena brutálně zavražděna. Z její smrti je po-dezřelý právě Bryan. Podaří se mu uniknout zatčení 

a stává se lovnou zvěří všech policejních jednotek v USA. 

 

So 25.1. od 20.00  

Hacker  
USA 2015 / 132min. / české titulky / od 12 let  

Akční / thriller / 2D / 120,-Kč 

Jakmile jste online, tak vás mají. Hackeři, kterým stačí pár kliknutí k tomu, aby vám zničili život. 

Ještě horší jsou ti s ambicemi. Ti, kteří mají v plánu ochromit celý svět.  

 

Ne 26.1. od 17.00 

Hobit – Bitva pěti armád 
USA 2014, 170min., české dabing, přístupný 

Dobrodružný / fantasy / 2D / 120,- 

Závěrečný díl filmové trilogie, kdy se uzavřou příběhy trpaslíků, Bilba, jezerních lidí, elfů a dalších 

obyvatel Středozemě. 

 

Ne 26.1. od 20.00 

Železná srdce 
USA  2014 / 135min. / české titulky / od 15 let 

Válečný / drama / 2D / 100,-Kč 

Absolutní válečná řežba o spojenecké posádce tanku a jejich tažení proti nacistům. 

 

St 28.1. od 20.00 

Birdman  
USA/Francie 2014 / 119min. / české titulky / od 15 let 

Komedie / drama / 2D / 120,-Kč 

Černá komedie oceňovaného režiséra Alejandra Iñárritu (Amores Perros, Babel,...) vypráví příběh 

herce Riggana Thomsona (Michael Keaton), který se v minulosti proslavil filmovou postavou 

kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na 

Broadwayi a dokázat všem, že není ještě odepsaný.   

Čt 29.1. od 20.00 

Babovřesky 3  
ČR 2015 / 103min. / česky / od 12 let 

Komedie / 2D / 130,- 

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která 

přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po 

vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí okolo 

pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové...  

 

pá 30.1. od 17.00 

Babovřesky 3  
ČR 2015 / 103min. / česky / od 12 let 

Komedie / 2D / 130,- 

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která 

přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po 

vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí okolo 

pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové...  

 

Pá 30.1. od 20.00  

Kód Enigmy  



VB/USA 2014 / 114min. / české titulky / od 12 let 

Drama / 2D / 120,- 

V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a 

kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict Cumberbatch). Namísto pachatele tohoto zločinu však v 

poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal ho zničující 

soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde o válečného hrdinu, který se spolu s 

týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího stroje Enigma 

 

so 31.1. od 17.00  

Babovřesky 3  
ČR 2015 / 103min. / česky / od 12 let 

Komedie / 2D / 130,- 

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která 

přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po 

vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí okolo 

pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové...  

 

so 31.1. od 19.30  

SILVETR 2 - film a hudba 
Filmově hudební představení a afterparty. Program bude upřesněn začátkem ledna.  


