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LÍDA BAAROVÁ
Středa 2. 3.  | 19:00 hod.
ČR/Německo, drama, 110 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů
považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy
fanoušků v celém Německu a tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších
žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti herce Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech
německých žen, později i Goebbelse a Hitlera, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve
k  soukromé  audienci  do  Říšského  kancléřství.  Hvězda  Baarové  strmě  stoupá,  ale  její
zdánlivě šťastný životní příběh však končí pádem. Ve své vlasti,  kam se uchýlila před
narůstajícím nacismem, je vystavena výsměchu a ponížení. A to pravé peklo ji ale teprve
čeká…
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Simona Stašová, Gedeon Burkhard, Karl Markovics,
Martin  Huba,  Zdenka  Procházková,  Pavel  Kříž,  Jiří  Mádl,  Petra  Navrátilová,  Anna
Fialová,  Marie  Kružíková,  Štěpán  Vlček,  Alois  Švehlík,  Jan  Révai,  David  Novotný,
Miroslav Táborský
Režie: Filip Renč

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Čtvrtek  3. 3.  | 19:00 hod.
USA, dobrodružný, 151 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hluboko v  americké  divočině  zůstává lovec  Hugh Glass  sám,  těžce  zraněn a  opuštěn
mužem z jeho vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem. Jedinou zbraní mu je
vlastní vůle. Díky ní Glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny,
to vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se Fitzgeraldovi.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Paul Anderson,
Lukas Haas, Brendan Fletcher, Kristoffer Joner, Robert Moloney, Javier Botet, Brad Carter,
McCaleb Burnett
Režie:  Alejandro González Iñárritu

OZVĚNY EKOFILMU
II.ročník  festivalu  dokumentárních  filmů  s environmentální  tématikou  Ozvěny
Ekofilmu, začíná v pátek 4. 3. v 18.00 hod. v sále kina Modrý kříž a pokračuje v sobotu 5.
3. v 16.00 hod. v Městském Tylově divadle - Malá scéna.



Vstupné na všechny projekce ZDARMA.

SILVA GABRETA - JAK SE RODÍ ŠUMAVSKÝ LES
Pátek  4. 3. | 18:00 hod.
Režie: Ivan Stříteský, Ladislav Miko, 2011, Česká republika, 27 min.
Beseda i film ukazují jiný pohled na obnovu smrkových lesů na Šumavě, než jak nám ho
podávají politici a média. Pokud nezasahujeme do přirozeného vývoje lesa, příroda si umí
vždy poradit sama. Jen jí musíme dát možnost k tomu, aby ukázala, co dovede.
V 18:30 hod. beseda s Jiřím Dolejším ze Správy Národního parku Šumava

ROPÁCI
Pátek  4. 3. | 19:00 hod.
Režie: Jan Svěrák, 1988, Česká republika, 20 min.
Autorský film Jana Svěráka z roku 1988.  Fiktivní  dokument o nálezu zvířete,  které se
přizpůsobilo znečištěnému prostředí severních Čech. Film je retrospektivní pohled na to,
jak si mnozí představovali vývoj životního prostředí a současnou dobu. Strefili se?
V 19:20 hod. beseda  s režisérem filmu Janem Svěrákem

LEKCE DIVOKOSTI
Pátek  4. 3. | 20:00 hod.
Režie: Jan Svatoš, 2015, Česká republika, 26 min.
Je  možné do současné kulturní  krajiny  vypustit  kdysi  vyhubené divoké koně nebo se
jedná jen o kratochvilnou hru s geny? Za 5 000 let dostával kůň od člověka velmi těžké a
někdy až brutální úkoly. Avšak úkol stát se znovu divokým je jeden z těch nejtěžších…
Příběh vzácných exmoorských koní, kteří svůj nový domov našli v bývalém vojenském
prostoru Milovice.
20:30 hod. Dalibor Dostál – Česká krajina, beseda         
                                           
GIACOMO PUCCINI   |  MANON LESCAUT 
Sobota 5. 3. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní  opery  v  New Yorku.  Italské nastudování  s  anglickými  a
českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny 33 minut.
Sopranistka  Kristine  Opolais  a  tenorista  Jonas  Kaufmann  rozpálí  jeviště  Metropolitní
opery,  když  spojí  své  hlasy  v  Pucciniho  milostném  příběhu  plném  vášnivé  lásky  a
posedlosti.  Opolais  zpívá  titulní  roli  mladičké  venkovanky,  která  se  stane  slavnou
pařížskou kurtizánou, a  Kaufmann je  dokonalým ztělesněním sebevědomého studenta,
který však zoufale touží po její lásce. Režisér Richard Eyre děj opery zasadil do okupované
Francie a celou inscenaci pojal v duchu film noir. Sám Puccini o této opeře, která stvrdila
jeho pozici jako největšího italského skladatele své doby, prohlašoval,  že jejím hlavním
tématem  je  „zoufalá  vášeň“.  Pucciniho  podmanivou  hudbu  bude  řídit  šéfdirigent
Metropolitní opery Fabio Luisi.
Účinkují: Kristine Opolais, Jonas Kaufmann, Massimo Cavalletti, Brindley Sherratt



Dirigent: Fabio Luisi
Režie: Richard Eyre

ŘACHANDA
Neděle    6. 3.  | 16:00 hod.
Sobota  12. 3.  | 16:00 hod.
ČR, pohádka,  vstupné 110 Kč, pro děti 
Pohádka  o  rozmazlené  princezně  a  dvou  kamarádech,  kteří  se  neživí  vždycky  úplně
poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností  v kouzelném Černém lese, kde žijí
podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že
tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti
vrátí.  Ale  co  by  to  bylo  za  příběh,  kdyby  kromě ponaučení,  zábavy a  milých  postav
chyběla láska? A tak se stane, že kromě toho, že se princezna Markétka napraví, se také
zamiluje do obyčejného Matěje...
Hrají: Bolek  Polívka,  Josef  Rarach,  Vilma  Cibulková,  Oldřich  Kaiser,  Jaromír  Nosek,
Martin Dejdar, Jan Hrušínský, Martin Pechlát, Vlastimil Zavřel, David Novotný, Vladimír
Polívka,  Petr  Čtvrtníček,  Věra  Kubánková,  Ester  Kočičková,  Aleš  Bílík,  Martina
Gasparovičová-Bezoušková Režie: Marta Ferencová

POLEDNICE
Neděle   6. 3. | 19:00 hod.
Středa   9. 3. | 19:00 hod.
ČR, horor, 90 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde
pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní
podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí.
Kolem  Elišky,  vystavené  traumatům  z  osamělosti  a  postupně  vysilované  boji  s
nekonečnými úředními stereotypy, se postupně začínají  spřádat sítě prokletí.  Podaří se
Elišce  zachránit  sebe  i  dceru  před  mysteriózním  zlem  dřív,  než  ji  zcela  ovládne  stín
Polednice a nebo vlastní šílenství?
Hrají:  Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Daniela Kolářová, Zdeněk Mucha, Jiří Štrébl,
Marie Ludvíková, Tomáš Bambušek, Halka Třešňáková
Režie: Jiří Sádek

SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
Čtvrtek 10. 3. - pátek  11. 3. | 19:00 hod.
USA, akční sci-fi, 120 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Systém  frakcí  je  kompletně  rozvrácený,  rozhoří  se  souboj  mezi  jednotlivými  vůdci
toužícími po moci, ale všichni ve skutečnosti touží po jediném – po pomstě. A svět za
plotem obklopujícím celé město se zdá ještě nemilosrdnější. Pokud však Tris chce ochránit
své blízké, musí se vydat právě za hranice svého rodného Chicaga. A zde odhalí tajemství,
které je ještě více šokující, než čekala...



Hrají:    Shailene Woodley, Theo James, Naomi Watts,  Zoë Kravitz,  Miles Teller,  Ansel
Elgort,  Jonny  Weston,  Maggie  Q,  Jeff  Daniels,  Bill  Skarsgård,  Emjay Anthony,  Rachel
Hendrix, Autumn Dial,  Courtney Hope, Keiynan Lonsdale,  Lyon Beckwith, Ben Levin,
Julie Ivey, Octavia Spencer, Nadia Hilker, Maria Howell, Michael Beasley, Amy Parrish,
Robert Dane Goodwin, Nea Dune
Režie:   Robert Schwentke

DECIBELY LÁSKY
Sobota  12. 3. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 85 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Decibely  lásky  jsou  příběhem  tří  generací,  které  prožívají  své  touhy,  sny,  naděje  i
zklamání, a přitom nepřestávají věřit na lásku, přátelství a lidské souznění. Okolnosti se
mění, ale věčná touha milovat a být milován zůstává.
Mladý umělec  Dan sní  o  úspěchu,  ale  zatím si  odpykává veřejně  prospěšné práce  při
úklidu města. Jeho šéfem je Kristián Hovorka, který spolu s Otou pracuje v Technických
službách na Plzeňském magistrátu, kde mají na starosti úklid města. Dan se na diskotéce
seznámí s  Betkou, Kristiána zaujme Danova pohledná sestra Danka, která za bratra stále
žehlí jeho průšvihy. Ne všechno ale vychází. Betčina nepřejícná kamarádka a její  přítel
Robert se rozhodnou vše zkomplikovat nefér hrou. A zatímco Danka s Kristiánem hledají
cestu,  jak  konečně  zakotvit  „v  neklidných  vodách  života",  tak  Kristiánův táta  Láďa a
Betčina šarmantní tetička dokazují celému světu, že věk je pouhé číslo.  Kristiána navíc
čeká, spolu s nápravou dávné křivdy, jak mu to radí jeho nejlepší kamarádka Lenka, i
nalezení „cesty" k dceři Jitce.
Hrají: Iva Janžurová, Rudolf Hrušínský ml., Lucie Vondráčková, Alžbeta Bartošová, Filip
Cíl,  Aneta  Vrzalová,  Pavel  Horváth,  Petra  Svoboda,  Rudolf  Hrušínský  nejml.,  Martin
Hejný, Václav Kopta, Roman Vojtek, Marika Šoposká
Režie:  Miloslav Halík

DRUHÁ ŠANCE
Neděle  13. 3.  | 19:00 hod.
Dánsko, thriller, 102 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Detektivové Andreas a Simon žijí  zcela rozdílné životy. Andreas je spořádaný manžel,
zatímco čerstvě rozvedenému Simonovi se všechno hroutí pod rukama. Situace se náhle
změní poté,  co jsou přivolání k brutální hádce mezi párem narkomanů. Když Andreas
objeví  jejich zanedbaného syna,  rozhodne se  porušit  zákony,  které  má hájit,  a  kojence
unese. Nyní je řada na Simonovi, aby znovu nastolil rovnováhu mezi dobrem a zlem.
Hrají:  Nikolaj Coster-Waldau, Maria Bonnevie, Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas, Lykke
May Andersen, Søs Egelind, Nastja Arcel, Benjamin Boe Rasmussen, Thomas Bo Larsen,
Roland Møller, Sune Nørgaard, Molly Blixt Egelind, Mille Lehfeldt, Henrik Noél Olesen,
Sally El-Hallak, Sarah Juel Werner, Pernille Højer, Stine Holm Joensen
Režie:   Susanne Bier



ZKÁZA KRÁSOU
Středa 16.  3. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 90 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Lída Baarová, herečka, pro kterou byla její  krása největším darem i prokletím zároveň.
Mladá a atraktivní  dívka se rychle  stala největší  československou filmovou hvězdou a
dokázala  si  podmanit  i  nejobávanější  muže  své  doby.  Vztah  s  ministrem  říšské
propagandy Josephem Goebbelsem z ní však obratem učinil národního nepřítele a symbol
kolaborantství.  Dokumentaristka  Helena  Třeštíková  se  s  Baarovou  setkala  v  jejím
zahraničním  exilu.  Na  sklonku  hereččina  života  natočila  otevřenou  zpověď  kdysi
milované  a  následně  zatracované  hvězdy  na  pozadí  unikátních  materiálů  z  několika
evropských  filmových  archivů  i  ukázek  slavných  rolí  Lídy  Baarové.  Příběh
sebedestruktivní  lovestory s  proporcemi  antické  tragédie  je  fatálně  spjat  s  evropskými
dějinami a ukazuje mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu kariéry ležel svět u
nohou. O to monumentálnější byl pak její pád do zapomnění a samoty.
Hrají: Lída Baarová (a.z.), Zorka Janů (a.z.), Josef Goebbels (a.z.), Vladimír Borský (a.z.),
František Čáp (a.z.), Václav Krška (a.z.), Adolf Hitler (a.z.), Gustav Fröhlich (a.z.)
Režie:  Helena Třeštíková, Jakub Hejna

DVOJNÍCI
Čtvrtek  17. 3. - pátek  18. 3.  | 19:00 hod. 
Neděle   20. 3. | 19:00 hod. 
Středa   23. 3. | 19:00 hod. 
ČR, komedie, 103 min., vstupné  130 Kč, mládeži přístupný 
Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je v podsvětí ceněný
jako odborník na zámky, počítače, elektroniku a auta. Je to také nenapravitelný sukničkář,
přesto ho ženy milují...  Právě mu teče do bot, protože ho má v hrsti mafián Vytloukal
kvůli  velkým dluhům.  Pokud Honza neukradne  z  galerie  vzácný  obraz,  tak  je  s  ním
amen...  Zachrání  ho náhoda, když se mu do cesty připlete jeho dvojník, středoškolský
profesor  Richard Prospal,  pedant  a  slušňák k  pohledání  a  tím se  oběma změní  život.
Zatímco si Honza užívá v Richardově kůži doma i ve škole,  Richard je pronásledován
mafiány. A když se jim do rukou dostane i Richardova dcera Natálka, tak mu nezbývá,
než zapomenout na slušné vychování a najít způsob, jak vyzrát na mafiána a jeho gorily a
dostat nejen obraz, ale i dceru do bezpečí. Kolotoč překvapivých komediálních situací se
roztáčí...
Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka Schneiderová, Petr Nárožný, Miroslav Etzler, Petr
Čtvrtníček,  Milan  Šteindler,  Miroslav  Táborský,  Zuzana  Slavíková,  Simona  Krainová,
Štepánka  Fingerhutová,  Berenika  Suchánková,  Alena  Doláková,  Jana  Bernášková,  Jan
Pavel Filipenský, Jiří Fero Burda
Režie:  Jiří Chlumský

CINETUBE
Sobota 19. 3.  | 17:00 hod.



Vstupné v předprodeji 99 Kč, na místě 149 Kč
CineTube je setkání YouTuberů v kinech a jejich premiérová projekce videí. Na CineTube
vystoupí YouTubeři jako Nejfake, Ati, Vidrail, Vaďák, Freakout, Vláďa, Carrie Kirsten a
další.
Více informací na http://cinetube.yt/
Vstupenky zakoupíte pouze na webu http://tickets.markusfilm.com/ nebo před začátkem
projekce v kině Modrý kříž.
Pronájem kina

KUNG FU PANDA 3
Neděle  20. 3.  | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie,  94 min., vstupné 115 Kč, pro děti 
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný
než slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda Po. A vše začne tím, že se
znenadání  objeví  Poův  ztracený  biologický  otec,  společně  pak  odcestují  do  tajného
pandího ráje, kde se setkají s dalšími pandími členy široké a černobílé rodiny. Ale pak Kai,
padouch  s  nadpřirozenými  schopnostmi,  proletí  Čínou  jako  vichřice  a  začne  porážet
všechny mistry kung-fu, Po musí udělat nemožné: naučit vesnici plnou legraci milujících,
těžkopádných bratří umění kung-fu, aby se z nich stalo neohrožené společenství Kung Fu
Pand!
Režie: Jennifer Yuh, Alessandro Carloni

BATMAN VS.SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI, 3D
Čtvrtek  24. 3. - pátek  25. 3.  | 19:00 hod.
USA, akční sci-fi, 151 min.,  vstupné 130 Kč,  do 12 let nevhodný, český dabing
Po útoku kryptonských vojsk na Metropolis se z Clarka Kenta/Kal-Ela stal  Superman.
Celá událost měla velký dopad na celé lidstvo. Najednou se nikdo necítí  v bezpečí.  V
Gothamu mezitím vyčerpaný a zkušený Bruce Wayne znovu navrátí světu Batmana, aby
dovedl Supermana k odpovědnost a spravedlnosti.  Netuší však, že tímto rozhodnutím
započne cestu k velkému přátelství, které položí základ Ligy spravedlivých!
Hrají: Ben Affleck,  Henry Cavill,  Amy Adams,  Jesse  Eisenberg,  Diane Lane,  Laurence
Fishburne,  Jeremy  Irons,  Holly  Hunter,  Gal  Gadot,  Tao  Okamoto,  Ray  Fisher,  Jason
Momoa, Jena Malone, Ezra Miller, Scoot McNairy, Bailey Chase, Callan Mulvey, Michael
Cassidy, Christina Wren, Harry Lennix, Dan Amboyer, Nicole Forester, Sammi Rotibi, Ele
Bardha,  Brian  Boland,  Rebecca  Buller,  Gordon Michaels,  Jalene  Mack,  Jay  Adams,  Joe
Cipriano, Marko Caka, Sal Lopez, Michael Shannon, Will Blagrove, Abigail Kuklis
Režie:  Alexej Cicilin

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 
Sobota 26. 3. - neděle  27. 3. | 19:00 hod.
ČR/Slovensko/Francie, drama, 107 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný
Film vypráví smutný příběh mladé, zoufalé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního



auta a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí
podle  ní  celý  život  ubližovala,  a  v  roce  1975  byla  jako  poslední  žena  na  území
Československa  popravena.  Snímek  je  existenciálním  dramatem  Olgy  Hepnarové,  je
příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové společnosti, příběhem, který
vyústí v tragédii a nemá vítěze ani poraženého.  Tragický pohled na traumatický život i
čin hlavní hrdinky z určitého odstupu je zobrazen tak, aby se emotivně na stranu Olgy
Hepnarové neklonil. Je současně i dramatem lidí z okolí Olgy Hepnarové a snaží se najít
příčiny jejího strašného činu.
Hrají: Michalina  Olszańska,  Marika  Šoposká,  Klára  Melíšková,  Petra  Nesvačilová,  Jan
Novotný,  Lukáš Bech,  Juraj  Nvota,  Pavel  Neškudla,  Gabriela  Míčová,  Marta  Mazurek,
Roman Zach, Ondřej Malý, Martin Pechlát, Malwina Turek, Magdaléna Borová, Zuzana
Stavná, Martin Finger, Martina Eliášová, Viktor Vrabec
Režie: Tomáš Weinreb, Petr Kazda

OBECNÁ ŠKOLA
Pondělí  28. 3. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 97 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Obecná škola k narozeninám Zdeňku Svěrákovi
Přijďte do kina Modrý kříž oslavit 80. narozeniny Zdeňka Svěráka
Nově upravený, první společný film Zdeňka a Jana Svěráka, který vypráví o dětství na
poválečném pražském předměstí, a který byl také v roce 1992 nominovaný na Oscara. V
kinech na jeden jediný den u příležitosti osmdesátých narozenin Zdeňka Svěráka.
Desetiletý Eda Souček a jeho spolužák Tonda Čejka chodí do chlapecké třídy jedné školy
na pražském předměstí. Z nezvladatelných bujných žáků se zblázní učitelka a na její místo
nastupuje přísný a záhadný Igor Hnízdo, údajný válečný hrdina, který má velkou slabost
pro ženy. Mlčenlivý Eda ho začne okamžitě srovnávat se svým otcem, který podle jeho
soudu  nikdy  žádné  hrdinství  nepředvedl.  Čas  běží,  Eda  zažívá  různé  příhody  a  také
sleduje chování a reakce hrdiny Hnízda. Zřejmě bude muset svůj úsudek přehodnotit; a k
tomu ho popostrčí i nebezpečná událost v elektrárně...
Hrají: Jan Tříska, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Václav Jakoubek, Radoslav Budáč,
Marek Endal, Rudolf Hrušínský, Irena Pavlásková, Ondřej Vetchý, Daniela Kolářová, Eva
Holubová,  Rudolf  Hrušínský  ml.,  Petr  Čepek,  Bolek  Polívka,  Zdeněk  Mucha,  Oldřich
Vlach, Petr Brukner
Režie: Jan Svěrák

MOTANI – TAJE THAJSKA
Středa  30. 3. | 19:00 hod.
Opět se vydáme s našimi již dobře známými cestovateli do světa, tentokrát do severního
Thajska,  které  nás  uchvátí  kulturními  i  přírodními  krásami.  Bangkok,  překrásné  zlaté
chrámy, sněhově bílý i křišťálový palác. Náboženské buddhistické obřady s modlitbami,
plovoucí trhy a skvělá thajská kuchyně. Setkáme se slony, tygry, krokodýli a jedovatými
hady a to velmi zblízka. Naše cesta povede až daleko na sever, k pověstnému Zlatému



trojúhelníku,  kde  v  okolí  žijí  velmi  zajímavé  horské  kmeny,  jejichž  ženy  s  dlouhými
žirafími krky nosí těžké mosazné spirály už od dětství. 
Fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI.
Vstupné 100 Kč

TEORIE TYGRA
Čtvrtek  31. 3.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 97 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Komedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a chce zpátky
vládu nad svým životem. Vydá se na riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše.
Jeho  žena  to  s  ním  myslela  dobře  a  v  manželství  i  za  svého  muže  obětavě  převzala
zodpovědnost, protože muži toho nejsou schopni.  A tak revolta starého pána rozkolísá
zavedené pořádky i v rodinách jejich dětí. Mladí by si to rádi zařídili lépe, ale zničující
rodinná strategie pomalé přeměny z tygrů na králíky má hluboce zapuštěné kořeny.
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová,
Jakub Kohák, Iva Janžurová, Arnošt Goldflam, Lucia Siposová, Klára Melíšková, Jaromír
Dulava, Tereza Těžká
Režie:  Radek Bajgar

                                                      Změna programu vyhrazena.


