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TEORIE VŠEHO
Středa 1. 4. | 19:00 hod.
Velká Británie, životopisné drama, 123 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Výjimečný  a  neuvěřitelný  životní  příběh  těžce  nemocného  muže,  geniálního  vědce
Stephena Hawkinga, který uměl vysvětlit nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru,
ale sám nepochopil,   jak je možné, že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc,
jakou  je  láska.  Když  se  v  osobním  i  profesním  životě  dostane  až  na  vrchol,  zažije
nemilosrdný  pád.  Lékařské  vyšetření  vyřkne  drsnou  diagnózu  –  neléčitelné  postupné
ochrnutí nervového systému, které do dvou let končí smrtí. Jenže Jane a Stephen se osudu
vzepřou.  Čím víc se blíží předpokládaný konec, tím hektičtěji se oba snaží společně žít.
Hlavní představitel získal Oscara za nejlepší herecký výkon.
Hrají: Eddie  Redmayne,  Felicity  Jones,  Emily  Watson,  Harry  Lloyd,  David  Thewlis,
Charlie  Cox,  Charlotte  Hope,  Adam  Godley,  Lesley  Manville,  Maxine  Peake,  Hugh
O'Brien, Karol Steele, Scott Plumridge, Simon McBurney
Režie:  James Marsh

NEZLOMNÝ
Čtvrtek 2. 4. | 19:00 hod.
USA, válečný, 137 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Životní  příběh  slavného  amerického  běžce  Louise  Zamperiniho.  Nejprve  zazářil  na
berlínské olympiádě v roce 1936,  pak jako letec v armádě své země za druhé světové
války,  než  se  zřítil  do  Pacifiku.  Víc  než  měsíc  strávil  v  záchranném  člunu,  než  ho
zachránila  kolem  plující  loď.  Bohužel,  ta  loď  byla  japonská.  Zamperini  se  ocitl  v
zajateckém táboře, který připomínal peklo na zemi. Už tak těžké podmínky k životu se
Louisovi ještě zhoršily, když se jeho věznitelé dozvěděli, že je to slavný sportovec. Chtěli
ho zničit, chtěli ho zlomit. Jenže on byl prostě nezlomný.
Hrají:  Jack O'Connell,  Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Jai Courtney, Alex Russell,
Luke Treadaway, John D'Leo, Finn Wittrock, John Magaro, Vincenzo Amato, Miyavi, Ross
Anderson,  Spencer  Lofranco,  Michael  Whalley,  Maddalena  Ischiale,  Ken  Watanabe,
Morgan Griffin, Geoff Evans
Režie:  Angelina Jolie

BIRDMAN



Pátek 3. 4. | 19:00 hod.
USA, komedie, 119 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Vítězný  oscarový  film  vypráví  příběh  herce  Riggana  Thomsona,  který  se  v  minulosti
proslavil  filmovou  postavou  kultovního  ptačího  superhrdiny  Birdmana,  a  nyní  se  s
vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na Broadwayi. Riggan doufá, že když uspěje jako
režisér a herec nového ambiciózního představení, oživí svou upadající kariéru. V mnoha
ohledech to je riskantní krok. Ale bývalý filmový superhrdina si dělá velké naděje, že díky
tomuto  konečně  získá  uznání  jako  umělec  a  všem  včetně  sebe  dokáže,  že  ještě  není
odepsaný. 
Hrají:  Michael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts,  Emma Stone, Zach Galifianakis,
Andrea Riseborough, Amy Ryan, Lindsay Duncan, Merritt Wever, Natalie Gold
Režie:   Alejandro González Iñárritu

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Sobota 4. 4. | 15:00 hod.
USA, animovaný, 93 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing
SpongeBob je  mořská houba,  která  nosí  kalhoty,  bydlí  v  ananasu a  dělá  úžasné krabí
hambáče u Křupavého kraba. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho milují děti na
celém světě, protože je tělem i duší dobrodruh, který ke všemu přistupuje s humorem,
někdy pořádně svérázným. Jak napovídá název, v tomhle filmu ho patrně humor přejde,
protože se ocitne na souši.

KOBRY A UŽOVKY
Sobota 4. 4. | 19:00 hod. 
ČR, drama, 111 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný
Užovka je muž, ztracený ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku
ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu
příležitost, kterou už nehodlá promarnit. Ale je tu jeho bratr Kobra, magor a feťák, bydlící
s věčně opilou matkou. Staví si vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže,
že  by  Užovka  mohl  být  konečně  šťastný,  objeví  se  jeho  bratr  Kobra.  Užovka  se  mu
rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole.
Hrají: Matěj  Hádek,  Kryštof  Hádek,  Jan  Hájek,  Jana  Šulcová,  Lucie  Polišenská,  Lucie
Žáčková, David Máj, Věra Kubánková
Režie: Jan Prušinovský

PÍSEŇ MOŘE
Neděle  5. 4. | 15:00 hod.
Sobota 11. 4. | 15:00 hod.
Irsko/Francie, animovaný, 93 min., 80 Kč, pro děti, český dabing
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé
rodiny se obrátí  vzhůru nohama ve chvíli,  kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z
tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které



proměnila  v  kámen  čarodějnice  Macha.  Nádherně  animovaný  svět  keltských  mýtů  a
úchvatné vyprávění o síle rodičovské a sourozenecké lásky vynesly mladému režisérovi
nejen srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na
Oscara.

GHOUL
Neděle 5. 4. | 19:00 hod. | 3D |  vstupné 130 Kč
Středa  8. 4. | 19:00 hod. | 2D  |  vstupné 110 Kč
ČR, thriller, 86 min., do 15 let nevhodný, s titulky
Ghoul  vypráví  o  trojici  filmařů,  která  se  vydává na Ukrajinu  s  cílem natočit  unikátní
dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu. Nečekaně se
jejich  pátrání  začíná  propojovat  s  příběhem  kanibala  Andreje  Čikatila  a  odhalují  se
zneklidňující skutečnosti. Společně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží
odhalit tajemství domu, kde se vše odehrálo. V opuštěném stavení uprostřed ukrajinských
lesů se ale z filmařů a jejich doprovodu brzy stanou vězni. Ze záměru natočit dokument se
stane děsivý boj o život ...
Hrají:  Jennifer Armour, Jeremy Isabella, Paul S. Tracey, Debra Garza, Alina Golovlyova
Režie:  Petr Jákl ml.
 
MĚSTO 44
Čtvrtek 9. 4. | 19:00 hod.
Polsko, válečný, 127 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Píše se rok 1944 a děj se odehrává v Němci okupované Varšavě. Mladí Poláci vnímají své
zapojení  do  podzemního  hnutí  nejen  jako  vlasteneckou  povinnost,  ale  také  jako
dobrodružství,  příležitost  se  pochlubit  před  svými  vrstevníky  a  zapůsobit  na  dívky.
Flirtují,  předvádí  se  a  dělají  plány  během  jejich  odbojového  cvičení,  aniž  by  si
uvědomovali,  že  se  blížící  léto  stane  nejtěžší  zkouškou  jejich  života.  Dějiny  jim  dají
krvavou a krutou lekci v dospívání.
Hrají:  Max  Riemelt,  Zofia  Wichłacz,  Tomasz  Schuchardt,  Michał  Żurawski,  Monika
Kwiatkowska,  Krzysztof  Stelmaszyk,  Bartosz Porczyk,  Marcin Korcz,  Józef  Pawłowski,
Anna Próchniak, Maurycy Popiel,  Jaśmina Polak, Antoni Królikowski, Wojciech Solarz,
Stanisław Penksyk, Tadeusz Chudecki
Režie: Jan Komasa

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Pátek 10. 4. - sobota 11. 4.| 19:00 hod.
USA, akční, 140 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Její hrdinové
už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni
jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky. Deckard Shaw, živý
stroj  na  zabíjení,  který  vycvičila  elitní  vojenská  jednotka.  Pokud  vám  příjmení  téhle
postavy něco připomíná, pak se nepletete. Shawův mladší bratr Owen obtěžoval hrdiny v



šestém díle tak intenzivně, až ho připravili o život. A rozrušený Shaw starší se rozhodne,
že na oplátku připraví o život je a všechny jejich blízké. Bez ohledu na to, jak rychlí či
zběsilí budou.
Hrají:  Dwayne Johnson, Vin Diesel,  Jason Statham, Paul Walker, Lucas Black, Michelle
Rodriguez, Tyrese Gibson, Tony Jaa, Djimon Hounsou, Kurt Russell, Cody Walker, Shad
Moss,  Nathalie  Emmanuel,  Jordana  Brewster,  Iggy  Azalea,  John  Brotherton,  Susan
Santiago,  Ludacris,  Noel  Gugliemi,  Ronda  Rousey,  Brian  Mahoney,  Ali  Fazal,  Anna
Colwell, Elsa Pataky
Režie:  James Wan

CHAPPIE
Neděle 12. 4. | 19:00 hod.
USA, akční, 121 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
V nepříliš  vzdálené  budoucnosti  dohlíží  na  dodržování  pořádku mechanické  policejní
jednotky. Nyní se jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k odcizení a přeprogramování
jednoho z policejních droidů, stane se robot jménem Chappie vůbec prvním robotem se
schopností  samostatného myšlení a cítění.  Jak se jeho existence stává v očích mocných
stále větší hrozbou pro celé lidstvo, nezastaví se tito před ničím, aby vynutili zachování
statu quo a zajistili, aby byl Chappie současně i posledním robotem svého druhu.
Hrají: Sharlto  Copley,  Dev  Patel,  Ninja,  Yo-Landi  Visser,  Jose  Pablo  Cantillo,  Hugh
Jackman, Sigourney Weaver, Miranda Frigon, Robert Hobbs, Kevin Otto, Watkin Tudor
Jones
Režie:  Neill Blomkamp

VZKŘÍŠENÍ DÉMONA
Středa 15. 4. | 19:00 hod.
USA, thriller, 83 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Skupina  vědců  se  snaží  posunout  poznání  až  na  samou  hranici  božství  a  získat
nepředstavitelnou možnost přivést zpět k životu mrtvé tělo. Zatímco Ježíš si vzkříšením
Lazara vydobyl víru svých následovníků, vědecký experiment narazí na úplně opačné síly
a jeho následky se ponesou ve znamení zkázy. První pokus skupiny mladých vědců oživil
mrtvého psa, při jeho opakování se ale věci zvrtnou a po zásahu elektřinou jedna z členek
týmu zemře. V okamžitém šoku se ostatní rozhodnou pro vyzkoušení svého zázraku na
lidském těle..
Hrají: Olivia  Wilde,  Evan  Peters,  Sarah  Bolger,  Mark  Duplass,  Donald  Glover,  Ator
Tamras, Bruno Gunn
Režie:  David Gelb

CESTA NADĚJE
Čtvrtek 16. 4. | 19:00 hod.
Austrálie/USA, drama, 111 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Oscarový  herec  Russell  Crowe,  hrdina  z  Gladiátora  nebo  Čisté  duše,  se  v  novém



výpravném filmu vydává na Cestu naděje. Čeká ho dobrodružná pouť napříč neklidným
Tureckem po první světové válce, kde pátrá po osudu svých tří synů, kteří se nevrátili z
bitevního  pole.  Epický  a  silný  příběh  plný  odhodlání  je  osobním  projektem  Russella
Crowea, vedle hlavní role zarputilého otce totiž snímek Cesta naděje i režíroval.
Hrají:  Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Isabel Lucas, Yılmaz Erdoğan, Cem
Yılmaz, Megan Gale, Deniz Akdeniz, Jacqueline McKenzie, Damon Herriman, Ryan Corr,
Dan Wyllie, Robert Mammone, James Fraser, Michael Dorman, Steve Bastoni.
Režie:  Russell Crowe

DIVOČINA
Pátek 17. 4. | 19:00 hod.
USA, drama, 115 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má všeho plné zuby a všechno se kolem něj
hroutí. Hlavní hrdinka filmu Cheryl se takto cítí už delší dobu. Po smrti matky a krachu
manželství si myslí, že už přišla o všechno. Do života jí navíc vstoupí i drogy a náhodné
známosti na jednu noc. A když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá nejimpulzivnější
rozhodnutí  svého  života.  Bez  zkušeností  s  divokou  přírodou,  poháněná  zbylou  vůlí,
rozhodne se úplně sama zdolat 1770 km dlouhou vysokohorskou trasu, nejdelší, nejtěžší a
nejdivočejší stezku v celé Americe. Vyrazí na trasu hodně nepřipravená a mnohokrát se
dostane na dno svých sil. Batoh jí do krve sedře záda, část cesty projde jen s jednou botou,
nevyhne se setkání s chřestýši a medvědy, překonává zničující  vedra i  sněhové závěje.
Prožije odhodlání, hněv, beznaděj, vyčerpání, osamělost a na konci své pouti znovuobjeví
vlastní sílu, radost, odvahu a krásu.
Hrají: Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern, Kevin Rankin, W. Earl Brown,
Ted Rooney, Thomas Sadoski, Michiel Huisman, Cheryl Strayed, Brian Van Holt
Režie:  Jean-Marc Vallée

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Sobota 18. 4. - neděle 19. 4.| 15:00 hod.
Velká Británie/Francie, animovaný, 85 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing
Život  na  farmě  je  nekonečná  nuda.  Každý  den  plyne  ve  stejném  rytmu,  Shaun  musí
poslouchat a dělat co farmář nařídí.  Shaun a další ovce přijdou s mazaným trikem jak
farmáře  uspat.  Skáčou stále  dokolečka přes  ohradu,  farmář  počítá,  počítá a počítá své
ovečky, až nakonec usne. Ovce potom farmáře opatrně uloží do starého karavanu v rohu
hřiště  a  předstírají,  že  je  noc.  Karavan  se  uvolní  a   vyjede  ven  na  silnici  i  se  spícím
farmářem uvnitř a ujíždí přímo do velkoměsta. Shaun a ovčí stádo zatím hospodaří na
farmě bez farmáře, kde je velký chaos. Stádo se Shaun v čele se rozhodne napravit svoji
chybu a vydá se do velkoměsta najít farmáře. Na této záchranné výpravě je čeká mnoho
dobrodružství. 

VYBÍJENÁ
Sobota 18. 4. | 19:00 hod.



ČR, komedie, 94 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Další komedie režiséra Petra Nikolaeva podle jednoho z bestsellerů Michala Viewegha, je
groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského
štěstí. V několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé
životní  etapy.  Sraz  abiturientů  gymnázia  dává  prostor  nejen  pro  sentimentální
vzpomínky, ale především k bilanci nenaplněných tužeb i uskutečněných snů a prožitého
života. V centru příběhu jsou tři kamarádi – Jeff, Skippy a Tom, které životní peripetie
neustále  vracejí  do  společného bydliště  –  staromládeneckého doupěte,  které  se  pro ně
stává útočištěm podle toho, jak získávají  či  ztrácejí  životní partnerky. Jejich protipólem
jsou dvě ženské hrdinky – třídní kráska Eva, která se stane postupně objektem lásky všech
spolužáků  a  ošklivka  Hujerová,  které  schopnost  sebeironického  nadhledu  dává  nejen
schopnost přežít ve světě krásných, ale najít i vlastní cestu ke štěstí.
Režisér úspěšného debutu podle bestselleru Michala Viewegha Báječná léta pod psa, si
vybral pro hlavní role úspěšné trio z televizního seriálu Partička.
Hrají:  Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Simona Krainová, Lukáš Vaculík,
Simona Babčáková, Hynek Čermák, Michal Šášinka, Václav Matějovský, Jakub Burýšek,
Kateřina Burianová-Rajmontová.
Režie:  Petr Nikolaev

SVATÝ MIKULÁŠ
Neděle 19. 4. |19:00 hod.
ČR, horor, 60 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný
Skupinka  studentů  FAMU  točí  absolventský  dokumentární  film  o  bývalém  ústavu  u
Svatého Mikuláše. V tomto sanatoriu prý údajně bloudí duše pacientů dodnes. Skupinka
studentů vedena Natálii Kocurovou tento ústav navštíví a záhy zjišťuje, že dostat se ven
nebude tak snadné, jako bylo dostat se dovnitř.
Hrají:  Jiří  Bystřický, Petr Smazal,  Pavel Novotný, Václav Šindelář, Karel Pilný, Daniela
Alfonzová, Martin Pospíšil  Jiří  Bystřický, Petr Smazal, Pavel Novotný, Václav Šindelář,
Karel Pilný, Daniela Alfonzová, Martin Pospíšil
Režie:  Petr Smazal

LOVCI A OBĚTI
Středa  22. 4. | 19:00 hod.
ČR, drama, 104 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
Snímek Lovci a oběti zachycuje životní příběhy a problémy dnešních mladých lidí. Na
jedné straně lásku k muzice a problémy s hledáním životní lásky, na druhé straně tvrdou
realitu  života  současné  společnosti.  Osud  hlavního  hrdiny  je  poznamenán  finančními
problémy, ale i drogovou minulostí jeho blízkých. Ve filmu se střídají tragické momenty s
vtipnými dialogy, které jsou mnohdy protkány slangovými výrazy dnešní mládeže. Děj
dokresluje  12  originálních  songů  různých  hudebních  žánrů,  které  jsou  nazpívány
účinkujícími.
Hrají: Martin Kraus, Tomáš Hanák, Jaromír Nosek, Jakub Mohamed Ali, Martin Písařík,



Karel Heřmánek jr.,  Karel Heřmánek, Marek Vašut,  Ivan Vyskočil,  Zdeněk Podhůrský,
Nikol Kouklová, Veronika Freimanová, Zdeněk Mahdal, Eki Sluková, Eva Staškovičová,
Josef  Vrána,  Marcus  Benois  Tran,  Eva  Decastelo,  Sarah  Bočková,  Jay  Diesel,  Kateřina
Hrachovcová-Herčíková
Režie:  Marcus Benois Tran 

NOČNÍ BĚŽEC
Čtvrtek 23. 4. | 19:00 hod.
USA, krimi, 114 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Brooklynský gangster  a zabiják Jimmy, kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil  lepší  časy.
Nyní 55letého Jimmyho, dlouholetého nejlepšího přítele mafiánského bosse, pronásleduje
kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv. V poslední době se však zdá, že Jimmy
nachází jedinou životní útěchu na dně sklenky whisky. Ale když se terčem podsvětí stane
Mike,  Jimmyho  syn,  kterého  celá  léta  neviděl,  musí  se  Jimmy  rozhodnout  mezi
zločineckou rodinou,  kterou si  vybral  dobrovolně,  a  skutečnou rodinou,  kterou kdysi
dávno opustil.
Hrají:  Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris,  Vincent D'Onofrio, Genesis Rodriguez,
Common, Boyd Holbrook, Holt McCallany, Malcolm Goodwin, John Cenatiempo, Beau
Knapp, Dan Domingues
Režie:  Jaume Collet-Serra

NEUTEČEŠ
Pátek 24. 4. | 19:00 hod.
USA, horor, 110 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Devatenáctiletá  Jay  se  po  příjemné  chvilce  na  zadní  sedačce  auta  se  sympatickým
mladíkem ocitne svázaná v opuštěné továrně.  A mladík ji  zpovzdálí  opatrně pozoruje.
Čeká na okamžik, kdy se objeví démoni. Na okamžik, kdy to pro něj celé skončí a pro ni
naopak začne. Nekonečná noční můra. Tyto až příliš reálné přízraky jsou součástí prokletí,
které si jeho oběti předávají sexem jako štafetový kolík. A pro Jay původně slibný večer
nakonec skončí tím nejhorším možným způsobem. Její milenec ji uprostřed ulice vyhodí
svázanou a polonahou z auta a navíc od něj převzala kletbu spojenou s pronásledováním a
útoky přízraků, které s ní od této chvíle budou na každém kroku. Její život se smrskne na
nekonečný a všudypřítomný strach, před kterým nemá kam uniknout. Jay se svých zjevení
může zbavit jedině tak, že je předá někomu dalšímu. Podaří se jí uniknout?
Hrají: Maika  Monroe,  Keir  Gilchrist,  Jake  Weary,  Daniel  Zovatto,  Lili  Sepe,  Olivia
Luccardi, Linda Boston
Režie: David Robert Mitchell

P.MASCAGNI  | SEDLÁK KAVALÍR
R.LEONCAVALLO  |  KOMEDIANTI
Sobota 25. 4. | 18:15 hod.
Přímý přenos z Metropolitní  opery  v New Yorku.  Italské  nastudování  s  anglickými a



českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 30 minut.
Po  45  letech  uvede  Metropolitní  opera  novou  inscenaci  oblíbeného  veristického
dvojprogramu v režii  Sira Davida McVicara.  Titulní  tenorové role  obou děl,  svůdníka
Turiddu i klauna Cania,  v Met poprvé ztvární  Marcelo Álvarez.  Eva-Maria Westbroek
bude v Sedláku kavalírovi zpívat zklamanou Santuzzu a Željko Lučić kavalírského Alfia.
V Komediantech vystoupí v roli Caniovy nevěrné ženy Neddy sopranistka Patricia Racette
a spolu s ní George Gagnidze, který v Met poprvé ztvární Tonia. Obě díla bude dirigovat
Fabio Luisi.
Účinkují:  Eva-Maria  Westbroek  (Santuzza),  Marcelo  Álvarez  (Turiddu),  Željko  Lučić
(Alfio),  Patricia  Racette  (Nedda),  Marcelo  Álvarez  (Canio),  George  Gagnidze  (Tonio),
Lucas Meachem (Silvio)
Dirigent: Fabio Luisi 
Režie:  David McVicar 

POŘÁD JSEM TO JÁ
Neděle 26. 4. | 19:00 hod.
USA,  drama, 99 min., vstupné  120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Alice Howlandová,  šťastně vdaná matka tří  dospělých dětí,  je  uznávanou profesorkou
lingvistiky,  která  začíná  zapomínat  slova.  Když  je  jí  diagnostikována  počáteční  forma
Alzheimerovy  choroby,  zjišťuje  společně  se  svou  rodinou,  že  jejich  vzájemné  vztahy
procházejí tou nejnáročnější životní  zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je
děsivé, dojemné i inspirující.
Hrají:  Julianne  Moore,  Alec  Baldwin,  Kristen  Stewart,  Kate  Bosworth,  Shane  McRae,
Stephen Kunken, Seth Gilliam, Hunter Parrish, Victoria Cartagena, Erin Darke
Režie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland

PERNÝ DEN
Pondělí  27. 4. | 19:00 hod.
Velká Británie, hudební komedie, 87 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Beatlemanie a jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob. Skvělá
hudba  a  anglický  humor  v  podání  čtyř  známých  zpěváků:  Johna  Lennona,  Paula
McCartneyho,  George Harrisona a Ringa Stara.  Je  to  jejich filmový debut,  který získal
ocenění - Nejlepší britský film roku 1964 v kategorii muzikál/komedie. Obsahuje známé
hity jako: "A Hard Day`s Night",  "Can`t Buy My Love",  "She Loves You" a další.  Film
doprovází  členy  skupiny  The  Beatles  během  jejich  jednodenního  maratónu -  od cesty
vlakem do hotelu a do TV studia. Je určený fanouškům z celého světa - dospělým i dětem
všech věkových kategorií.
Hrají:  John Lennon,  Paul  McCartney,  George Harrison,  Ringo Starr,  Wilfrid  Brambell,
John Bluthal, Phil Collins, Victor Spinetti,  Margaret Nolan, Rosemarie Frankland, Anna
Quayle, David Janson, Richard Vernon, Pattie Boyd
Režie:  Richard Lester



SAMBA
Úterý  28. 4. | 19:00 hod.
Francie, drama, 120 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Samba Cissé se ze Senegalu přistěhoval do Francie již před mnoha lety. Vždy se dokázal
uživit, naposledy umýval nádobí v hotelu. Momentálně mu však hrozí vyhoštění zpět do
Afriky. V tom mu pomáhá zabránit imigrační pracovnice Alice. Brzy mezi nimi vznikne
křehké pouto, ale jejich vztah se  nesetkává s pochopením okolí a vzájemné sympatie však
hrozící vyhoštění Samby ještě více zkomplikují. Jedná se o pátý celovečerní film režisérů
Oliviera  Nakacheho  a  Erica  Toledana  a  zároveň  jejich  druhou  spolupráci  s  hercem
Omarem Syem. V tomto složení vznikl úspěšný film Nedotknutelní. Hereckou partnerkou
Omara Sye je herečka Charlotte Gainsbourg, jež nedávno překvapila publikum ve filmu
Nymfomanka.
Hrají:  Omar  Sy,  Charlotte  Gainsbourg,  Tahar  Rahim,  Izïa  Higelin,  Hélène  Vincent,
Christiane Millet,  Jacqueline Jehanneuf,  Liya Kebede,  Clotilde Mollet,  Isaka Sawadogo,
Jean-Michel Correia
Režie:  Olivier Nakache, Eric Toledano

S TVÁŘÍ ANDĚLA
Středa  29. 4. | 19:00 hod.
Velká Británie/Itálie, drama, 100 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Hlavní postavou filmu je režisér Thomas Lang, který dostane příležitost natočit film podle
připravované knihy americké novinářky Simone Fordové. Ta se zabývá kontroverzním
soudním procesem studentky obviněné z vraždy své spolubydlící. Simone a Thomas jedou
do Itálie, aby se s případem blíže seznámili. Poté, co navštíví místo činu, začne Thomas
pochybovat nejen o lidech kolem sebe, počínaje filmovými investory a lidmi od tisku, ale i
sám o sobě a svých motivech. Zachrání ho až přátelství s Melanií, mladou a bezelstnou
britskou studentkou. Díky ní si začne uvědomovat, že nechce natočit film o násilí a vině,
ale o lásce a nevinnosti, o životě a štěstí, které jí byly odepřeny.
Hrají:  Kate Beckinsale, Daniel Brühl, Cara Delevingne, Genevieve Gaunt, Alistair Petrie,
Sai Bennett, Rosie Fellner, Valerio Mastandrea, Corrado Invernizzi
Režie:  Michael Winterbottom

                                                      Změna programu vyhrazena.


