
DUBEN 2014 
 
FAIR PLAY  
Úterý 1. - středa 2. 4. | 19:00 hod. 
ČR, drama, 100 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný 
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna se stává členkou Střediska 
vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí na 
olympijské hry. Vybočením ze světa tvrdého sportovního drilu je pro Annu pouze milostný 
vztah s Tomášem. Anně začnou být bez jejího vědomí podávány anabolické steroidy. Její 
výkonnost stoupá, objevují se ale rovněž první zdravotní problémy. Anna se o přípravcích 
dozvídá pravdu, a přestože je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. 
Hrají: Judit Bárdos, Eva Josefíková, Aňa Geislerová, Roman Zach, Taťjana Medvecká, Igor 
Bareš 
Režie: Andrea Sedláčková 
 
NOE, 3D 
Čtvrtek 3. 4. | 19:00 hod. 
USA, katastrofický, 135 min., vstupné 150 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing 
Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema ve snách čím dál častěji. Tu i další 
podivná znamení mu pomůže rozluštit moudrý Metuzalém. Země se ocitla na kraji propasti, 
kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobě gigantické 
potopy a pro obnovu člověčího druhu si vybral právě Noema a jeho početnou rodinu. A 
protože Noe ví, že zkáza přijde s vodou, začne stavět archu, obří loď, na níž by se on i jeho 
rodina zachránili. 
Hrají: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Emma Watson, Anthony Hopkins 
Režie: Darren Aronofsky 
 
BELLA A SEBASTIAN 
Pátek 4. 4. | 18:00 hod. 
Francie, dobrodružný, 95 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný, český dabing 
Příběh chlapce a jeho psa, který milují už čtyři generace, poprvé přichází na velké plátno jako 
dobrodružná podívaná v nádherných kulisách savojských Alp. Sebastián žije v horách u svého 
adoptivního dědečka a jednoho dne se tajně spřátelí s divokou fenkou Bellou, velkým 
horským psem. Uprostřed polodivoké přírody na alpských svazích spolu zažívají nejedno 
dobrodružství, a brzy přijde čas na to největší z nich. 
Hrají: Félix Bossuet, Mehdi El Glaoui, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Dimitri Storoge, 
Andreas Pietschmann 
Režie: Nicolas Vanier 



 
GIACOMO PUCCINI | BOHÉMA 
Sobota 5. 4. | 18:45 hod. 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Italské nastudování s českými titulky, 
vstupné 300 Kč, přibližná délka přenosu 3 hodiny 25 minut. 
Pucciniho příběh fatálně tragické lásky dvou mladých lidí je nejhranější operou v historii Met. 
V roli křehké Mimi se představí Anita Hartig a jejího milence Rodolfa ztvární Vittorio 
Grigolo. To vše v klasické inscenaci Franca Zeffirelliho a pod hudebním vedením Stefana 
Ranzaniho. 
Účinkují: Anita Hartig (Mimì), Susanna Phillips (Musetta), Vittorio Grigolo (Rodolfo), 
Massimo Cavalletti (Marcello), Patrick Carfizzi (Schaunard), Oren Gradus (Colline), Donald 
Maxwell (Benoit/Alcindoro) 
Dirigent:  Stefano Ranzani 
Režie: Franco Zeffirelli 
 

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V KIN Ě S DOMINIKEM 
Neděle 6. 4. | 14:00 hod. 
Vážení rodiče a milé děti, přijměte pozvání na další netradiční pohádkové odpoledne, které 
jsme si společně s Domem dětí a mládeže Dominik pro vás všechny připravili. Program je 
opět bohatý a tak se určitě nebudete nudit. 
14:00- 15:00 
Výtvarné dílny s Janou a Michalem 
 - pohyblivý klaun 
 - vlněný loupežníček 
 - jarní magnetky na ledničku 

Promítání pohádek – pásmo TŘI LOUPEŽNÍCI 
15:00 – 16:05 hod. 
  - Kubula a Kuba Kubikula 
  - Tři loupežníci 
  - Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
  - Kouzelný dědeček 
  - Strašidlo ve škole  
  - Velbloudí nápady  
  - Jak šlo vejce na vandr 
16:05 – 17:00 hod. 

Pohádkový kvíz 
  - případné dodělání výrobků 

Na tuto akci je omezená kapacita, vstupenky je možné zakoupit v Tylově divadle, v DDM 
Dominik a Informačním centru. Vstupenky nelze rezervovat elektronicky. Vstupné 60 Kč. 
 
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ   
Neděle 6. 4. | 19:00 hod. 
USA, drama, 100 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Pan Gustave je legendou mezi hotelovými zaměstnanci. V bezčasí mezi dvěma světovými 
válkami, v bohem zapomenuté zemi, kde toho nepříliš funguje, je luxusní Grandhotel 



Budapešť oázou spolehlivosti, již zosobňuje právě tento šéf hotelového personálu. Přání 
svých hostů plní pan Gustave, ještě než jsou vyřčena, a většinu z nich navíc zcela nezištně 
miluje, a to i ve fyzickém slova smyslu. Když mu jedna taková vděčná zákaznice odkáže 
mimořádně vzácný obraz a vzápětí navěky zavře oči (ne zcela dobrovolně), nejenže náhle 
závratně zbohatne, ale navíc se stane trnem v oku naštvaných pozůstalých, terčem nájemného 
vraha a hračkou v rukou místní policie. 
Hrají: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan, Jeff Goldblum, Willem Dafoe 
Režie: Wes Anderson 
 
(NE)ZADANÍ 
Středa 9. 4. | 19:00 hod. 
USA, komedie, 94 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Poté, co Mikeyho manželka požádá o rozvod, jeho kamarádi Jason a Daniel mu slíbí, že 
zůstanou svobodní spolu s ním. Není nic jednoduššího a lepšího, než svobodný a nespoutaný 
život. Původní plán najít si někoho na nezávazný postelový aerobik se zkomplikuje, když si 
Mikey začne hledat náhradu za svou ženu a Jason s Danielem se zamilují. Ani jeden to ale 
nemůže přiznat, protože by porušil slib. Kamarádi jsou důležitější než holky, nebo ne? 
Hrají: Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles Teller, Imogen Poots, Jessica Lucas, Josh Pais 
Režie: Tom Gormican 
 
TRABANTEM AŽ NA KONEC SV ĚTA 
Čtvrtek 10. 4. | 19:00 hod. 
ČR, dokumentární, 98 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný 
Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné, když přejeli 
Trabantem Afriku a natočili o tom nezávislý film. Rozhodli se vypravit na ještě náročnější 
cestu. 21 124 kilometrů napříč Jižní Amerikou až na konec světa. A aby to nebylo moc 
jednoduché, tentokrát nepojedou jen Trabantem. Sestava snů v mezinárodním týmu Čechů, 
Poláků a Slováků patří podle Dana „buď do blázince, nebo na šrotiště." Dva Trabanty, polský 
Fiátek a Jawa 250 z roku 1957 se místo toho vydává vstříc tomu nejnáročnějšímu, co se dá v 
Jižní Americe najít. Amazonský prales, pětitisícové průsmyky And, pouště i oceán. 
Hrají:  David Novotný, Dan Přibáň, Dana Zlatohlávková, Zdeněk Krátký, Aleš Vašíček 
Režie: Dan Přibáň 
 
POMPEJE, 3D 
Pátek 11. 4. | 19:00 hod. 
USA/Německo, dobrodružný, 102 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing 
Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj poslední boj, aby zničil své 
soupeře a dostal se na svobodu. S výhledem na svobodný život se zamiluje do dcery bohatého 
obchodníka, která však má být proti své vůli provdána za zkorumpovaného a zhýralého 
senátora. Jejich opravdový problém se ale připravuje v hlubinách Země.  V osudových 
hodinách po erupci Vesuvu, ve chvílích totálního chaosu a děsivé zkázy se musí Milo 
probojovat ven z gladiátorské arény, a podstoupit boj s časem, aby svou Cassii z rozpáleného 
pekla zachránil 
Hrají: Emily Browning, Kit Harington, Kiefer Sutherland, Carrie-Anne Moss, Jessica Lucas 



Režie: Paul W. S. Anderson 
 
RIO 2   
Sobota 12. 4. | 15:00 hod.  2D, vstupné 120 Kč 
Neděle 13. 4. | 15:00 hod.  3D, vstupné 140 Kč 
USA, animovaný, 101 min., pro děti, český dabing 
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili 
opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké Amazonie, aby se tam setkali se svými 
příbuznými. Blu se v zemi, kterou nezná, necítí zrovna moc jistě. Jednak zde musí čelit svému 
nejobávanějšímu protivníkovi – tchánovi a zároveň se vyhnout ďábelským plánům na 
odplatu, které pro něj zosnoval padoušský a mstivý kakadu Nigel. 
V českém znění: Michal Holán, Jolana Smyčková, Petr Rychlý, Zbyšek Pantůček, Jan 
Vondráček, Filip Jančík 
 
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU 
Sobota 12. 4. | 19:00 hod. 
ČR, komedie, 100 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný 
Marek je typickým příkladem mladíka žijícího ve vlastním světě. Je to chytrý a milý vědátor 
zabraný do studií astrofyziky. Jeho největší láskou jsou hvězdy a horoskopy. Jeho dráhu mu 
však jednoho dne překříží dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby. Marek se do ní 
tak bezhlavě zamiluje, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. V tento moment se do 
věci obouvají jeho přátelé, kteří se rozhodnou povolat na pomoc Markova otce. Ten je totiž 
úspěšným vydavatelem řady bestsellerů, a tak není obtížné najít v edičním plánu několik knih 
na téma, jak získat ženu. 
Hrají: Matouš Ruml, Jan Dolanský, Jakub Prachař, Miroslav Donutil, Tereza Nvotová, Petr 
Buchta, Kristína Svarinská 
Režie: Karel Janák 
 
300:VZESTUP ŘÍŠE,  3D 
Neděle 13. 4. | 19:00 hod. 
USA, akční, 102 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes, 
vyprávěného úchvatným vizuálním stylem úspěšné série 300, se přesouvá na nové bojiště – na 
moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která 
zvrátí dosavadní vývoj války. Ve filmu 300: Vzestup říše čelí Themistokles masivní invazi 
perské armády vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou perského 
loďstva. 
Hrají:  Lena Headey, Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton, David Wenham 
Režie: Noam Murro 
 
NON STOP 
Středa 16. 4. | 19:00 hod. 
USA, akční, 106 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 



Většinu svých všedních pracovních dnů tráví Bill Marks tím, že prostě jen sedí v letadle a 
dává pozor. Jako „vzdušný šerif" je zodpovědný za bezpečnost cestujících v letadle, a už ho to 
dávno nebaví. Nesnáší létání a všechny s tím spojené otravné fronty a čekání. Jenže tentokrát 
je všechno jinak. Neviditelný terorista ho během letu začne bombardovat esemeskami, v nichž 
požaduje, aby vláda na jeho tajný účet zaslala 150 milionů dolarů. Jinak každý dvacet minut 
někoho v letadle zabije. A v tichosti svá slova doloží činem: vzápětí je v letadle nalezena 
první mrtvola. 
Hrají: Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery, Anson Mount, Omar Metwally 
Režie:  Jaume Collet-Serra 
       
NEED FOR SPEED 
Čtvrtek 17. 4. | 19:00 hod. 
USA, akční, 130 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Aaron Paul je pouličním jezdcem, který provozuje autodílnu za účelem upravování drahých 
aut, aby v závodech svou rychlostí předčila ostatní vozy. Vše se ale změní ve chvíli, kdy je 
jeho nejlepší přítel zavražděn během automobilového závodu a tento trestný čin je nesprávně 
přisuzován právě Paulovi. Po propuštění z vězení hodlá hrdina spiknutí přijít na kloub a 
pomstít smrt svého přítele. 
Hrají: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Michael Keaton, Dakota Johnson 
Režie: Scott Waugh 
 
VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY 
Pátek 18. 4. | 19:00 hod. 
Velká Británie, drama, 111 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Charlese Dickense si představujeme jako starosvětského Angličana, který napsal Vánoční 
koledu nebo Olivera Twista. Rozhodně ne jako někoho, kdo by mohl mít sexappeal. Film 
Vášeň mezi řádky nám však představuje skutečného Dickense. Charismatickým mužem 
plného energie, který, kromě toho, že měl manželku a deset dětí a psal své tlusté romány, 
zvládal být i novinářem, divadelníkem, společenským aktivistou, celebritou. Vášně mezi 
řádky se ale ještě více soustředí na Nelly, inteligentní a krásnou mladou ženu, která si s 
Dickensem odvážně začne milostný románek, jehož důsledky si v tu chvíli ještě neumí 
představit. 
Hrají: Ralph Fiennes, Michelle Fairley, Felicity Jones, Kristin Scott Thomas, Tom Hollander 
Režie:  Ralph Fiennes 
 
ZVONILKA A PIRÁTI 
Sobota 19. 4. | 15:00 hod. 
USA, animovaný, 78 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing 
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství 
o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého 
kouzelného prášku. Když se kvůli svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze země 
víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. 
V českém znění: Marika Šoposká, Tereza Martinková, Klára Oltová, Zuzana Kajnarová, 
Kamila Špráchalová, Eliška Balzerová, David Suchařípa a další 



 
DLOUHÁ CESTA DOL Ů 
Sobota 19. 4. | 19:00 hod. 
Velká Británie/Německo, komedie, 96 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku, oblíbeném místě 
sebevrahů, všichni se stejným plánem. Místo toho aby skočili, ale uzavřou dohodu, že 
zůstanou spolu a naživu minimálně do svatého Valentýna. A toho dne, kdy měl jejích život 
skončit, začně pro všechny nečekané dobrodružství, které všem znovu vrátí chuť žít. 
Hrají: Aaron Paul, Pierce Brosnan, Toni Collette, Rosamund Pike, Imogen Poots, Joe Cole 
Režie: Pascal Chaumeil 
 
KRÁSKA A ZVÍ ŘE 
Neděle 20. 4. | 17:00 hod. 
Francie, romantický, 112 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný, český dabing 
Psal se rok 1810. Poté, co ztratil své štěstí na moři, je zdrcený obchodník nucen odejít na 
venkov se svými šesti dětmi. Mezi nimi je i Kráska, jeho nejmladší dcera, která je velmi milá 
a veselá. Jednoho dne narazí obchodník na magickou říši Zvířete, který ho vyzve ke smrti za 
krádež jeho růže. Kráska, která se obviňuje za jejich strašlivé rodinné neštěstí, se proto 
rozhodne obětovat svůj život místo svého otce. Nicméně, to není smrt, která čeká Krásku v 
hradu Zvířete, ale spíše zvláštní magický život, radost a melancholie. 
Hrají:  Léa Seydoux, Eduardo Noriega, Vincent Cassel, André Dussollier, Audrey Lamy 
Režie: Christophe Gans 
 
POJEDEME K MO ŘI 
Středa 23. - čtvrtek 24. 4. | 19:00 hod. 
ČR, komedie, 90 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný 
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne 
se natočit svůj první film – o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, 
maminku, babičku, ale i kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a 
užívají si natáčení, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou 
nepříjemné … režijní debut Jiřího Mádla. 
Hrají: Ondřej Vetchý, Jaroslava Pokorná, Jan Maršál, Lucie Trmíková, Michaela 
Majerníková, Zdeněk Bařinka 
Režie: Jiří Mádl 
 
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ (PROMÍTÁNÍ SE SNÍŽENOU HLADINOU ZVUKU NEJEN 
PRO MAMINKY S DĚTMI) 
Čtvrtek 24. 4. | 10:00 hod. 
USA, drama, 100 min., vstupné 60 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Pan Gustave je legendou mezi hotelovými zaměstnanci. V bezčasí mezi dvěma světovými 
válkami, v bohem zapomenuté zemi, kde toho nepříliš funguje, je luxusní Grandhotel 
Budapešť oázou spolehlivosti, již zosobňuje právě tento šéf hotelového personálu. Přání 
svých hostů plní pan Gustave, ještě než jsou vyřčena, a většinu z nich navíc zcela nezištně 
miluje, a to i ve fyzickém slova smyslu. Když mu jedna taková vděčná zákaznice odkáže 



mimořádně vzácný obraz a vzápětí navěky zavře oči (ne zcela dobrovolně), nejenže náhle 
závratně zbohatne, ale navíc se stane trnem v oku naštvaných pozůstalých, terčem nájemného 
vraha a hračkou v rukou místní policie. 
Hrají: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan, Jeff Goldblum, Willem Dafoe 
Režie: Wes Anderson 
 
PROBOUZENÍ KUTNÉ HORY / 9. ročník slavnostního zahájení turistické sezóny 
Sobota 26. 4. | 15:00 – 15:50 hod. 
– promítání krátkých filmů o výrobě zvonů 
– slavnostní zahájení s hostem letošního ročníku s panem Petrem R. Manouškem, 
zvonařem (následovat bude komentovaná procházka městem) 
 
WOLFGANG A. MOZART | COSI FAN TUTTE 
Sobota 26. 4. | 18:45 hod. 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Italské nastudování s českými titulky, 
vstupné 300 Kč, přibližná délka přenosu 4 hodiny 5 minut. 
James Levine se po dlouhém očekávání vrací do orchestřiště Met a bude řídit Mozartovu 
operu o svádění, věrnosti a lásce. Obsazení je plné mladých pěveckých hvězd. V režii 
Lesleyho Koeniga se v rolích sester Fiordiligi a Dorabelly představí Susanna Phillips a Isabel 
Leonard, Matthew Polenzani a Rodion Pogossov ztvární jejich snoubence a Danielle de Niese 
podnikavou služebnou Despinu. 
Účinkují:  Susanna Phillips (Fiordiligi), Isabel Leonard (Dorabella), Danielle de Niese 
(Despina), Matthew Polenzani (Ferrando), Rodion Pogossov (Guglielmo), Maurizio Muraro 
(Don Alfonso) 
Dirigent:  James Levine 
Režie: Lesley Koenig 
 
CAPTAIN AMERICA:NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 
Neděle 27. 4.  |19:00 hod. 
USA, akční, 136 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing 
Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers neboli 
Captain America, poklidně v ústraní ve Washingtonu, D. C. a snaží se přizpůsobit modernímu 
světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do 
pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. Společně s Black Widow se Captain America 
pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí a současně se na každém kroku střetává s 
profesionálními zabijáky, kteří byli posláni, aby ho umlčeli. 
Hrají:  Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Dominic Cooper, Sebastian Stan 
Režie: Anthony Russo, Joe Russo 
 
JUSTIN BIEBER'S BELIEVE 
Středa 30. 4. | 19:00 hod. 
USA, hudební, 91 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, s titulky 



Jedinečná možnost shlédnout vyprodané celosvětové turné ,,BELIEVE“ a vizuálně ohromující 
show s jeho největšími hity. Exkluzívní pohled do zákulisí Justinových koncertů i do jeho 
života mimo jeviště. 
Hrají: Justin Bieber, Scooter Braun, Ryan Good, Usher Raymond, Will i Am, Nicki Minaj 
REŽIE:  JON CHU 
 
 

Změna programu vyhrazena. 


