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TEORIE TYGRA
Pátek   1. 4.  | 19:00 hod.
Neděle 3. 4.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 97 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
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

GIACOMO PUCCINI   |  MADAM BUTTERFLY 
Sobota 2. 4. | 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 48 minut.
Úchvatná inscenace Anthonyho Minghelly diváky okouzluje již od své premiéry v roce
2006. Tentokrát se v titulní roli objeví jedna z nejlepších současných představitelek Madam
Butterfly, sopranistka Kristine Opolais. Námořního důstojníka Pinkertona, který jí zlomí
srdce, bude zpívat Roberto Alagna. Orchestr Metropolitní opery bude řídit  Karel Mark
Chichon.
Účinkují: Kristine Opolais, Maria Zifchak, Roberto Alagna, Dwayne Croft
Dirigent: Karel Mark Chichon
Režie: Anthony Minghella

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Neděle  3. 4.  | 16:00 hod.
Sobota  9. 4.  | 16:00 hod.
USA, animovaný,  109 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu najdete
luxusní  čtvrti  jako  je  Sousedství  Sahara  nebo  chladný  Tundrov.  Je  to  velkolepé



velkoměsto,  ve kterém žijí  pospolu zvířata ze všech koutů světa.  Je  to metropole,  kde
můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však do
města  dorazí  optimistická  strážnice  Judy  Hopkavá,  zjistí,  že  být  prvním  králíkem  v
policejním  sboru  velkých  a  drsných  zvířat  není  žádná  legrace.  A  protože  chce  všem
dokázat, že na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když to
znamená vzít do party upovídaného a všemi mastmi mazaného lišáka Nicka Wilda.
Režie:  Byron Howard, Rich Moore

SUBURRA
Středa  6. 4.  | 19:00 hod.
Itálie/Francie, thriller, 134 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Řím je  město moci,  kde zločin hledá co nejpřímější  cestu,  jak všem vnutit  svůj  vlastní
zákon.  Film  Suburra  je  příběhem  o  velkých  penězích  roztočených  kolem  plánované
výstavby,  která  má  pobřeží  v  Ostii  proměnit  v  italské  Las  Vegas.  Tento  projekt  mají
pomoci  prosadit  zkorumpovaný  politik  Filippo  Malgradi,  zapletený  až  po  krk  s
podsvětím; mafián známý jako Číslo 8,  který je hlavou mocné rodiny ovládající území
Ostie,  a  především  Samuraj,  nejobávanější  představitel  římského  podsvětí  a  zástupce
mafie z jihu. Mechanismus dokonalého plánu se ale začíná rozpadat kvůli lidem, kteří žijí
na okraji těchto mocenských her. Příběh o zločinu se odehrává ve velmi krátkém časovém
úseku sedmi dní, během nichž se rozpoutá brutální válka, která nakonec do svého mlýnku
na maso vtáhne vinné i  nevinné, zločince, obyčejné lidi,  zaprodané politiky i  chamtivé
kardinály. Poslední den pak nastává Apokalypsa.
Hrají:  Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Greta Scarano, Antonello
Fassari,  Jean-Hugues  Anglade,  Adamo  Dionisi,  Alessandro  Borghi,  Giulia  Gorietti,
Giacomo Ferrara 
Režie: Stefano Sollima

UŽ JE TADY ZAS
Čtvrtek  7. 4.  | 19:00 hod.
Německo, komedie, 116 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Téměř  sedmdesát  let  po  neslavném  odchodu  se  Adolf  Hitler  překvapeně  probouzí  v
dnešním Berlíně.  A první  bilance jeho nové situace není  radostná.  Válka skončila  a  to
porážkou, jeho politická strana neexistuje a chybí mu i milovaná Eva Braunová. Hitler
„své" město sotva poznává. Berlín je plný cizinců a v Německu místo něj vládne žena,
jakási  Angela  Merkelová.  Po  prvotním  a  zcela  pochopitelném  šoku,  se  Hitler  rychle
rozkoukává  a  navazuje  kontakt  s  některými  obyvateli  dnešního  Berlína.  Hitler  začne
novou kariéru v pro něj dosud neznámém světě díky televizi. Sice nikoliv ve funkci vůdce
národa, ale jako komik. A to díky tomu, že jej považují za naprosto bezchybného imitátora
sebe samého. Protože své názory rozhodně nemění, jsou jeho vystoupení politicky velmi
nekorektní.  Postupně  se  stává  nejen  televizní  hvězdou  s  vlastním  pořadem,  jeho
vystoupení na veřejnosti získávají velkou sledovanost i díky internetu. Na svých cestách
po Německu se setkává s mnoha lidmi a některé z nich jeho názory na dnešní  situaci



nešokují.  Spíše naopak. Führer začíná mít jiné ambice, než jen být zábavným kritikem.
Jeho ambice byly přeci vždy mnohem vyšší...
Hrají:  Oliver Masucci, Fabian Busch, Christoph Maria Herbst, Katja Riemann, Franziska
Wulf,  Lars  Rudolph,  Michael  Kessler,  Dagi  Bee,  Roberto  Blanco,  Piet  Fuchs,  Stephan
Grossmann,  Marie  Gruber,  Klaas  Heufer-Umlauf,  Paul  Maaß,  Marian  Meder,  Torge
Oelrich, Michael Ostrowski, Frank Plasberg, Nina Proll, Gudrun Ritter, Micaela Schäfer
Režie:  David Wnendt

THE BOY
Pátek  8. 4.  | 19:00 hod.
USA, horor, 97 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Greta je mladá Američanka, která začne po svém příjezdu do Anglie pracovat jako chůva
v odlehlé vesnici. Po nástupu na místo zjistí, že osmiletý chlapec, o kterého se má starat, je
porcelánová panenka v životní velikosti.  Jeho rodiče mu věnují  stejnou péči jako jejich
předchozímu živému, který před dvaceti lety zemřel a s jehož smrtí  se stále nemohou
vyrovnat.  Rodiče  pro  Gretu  připraví  seznam  činností,  podle  kterého  má  o  chlapce-
panenku pečovat.  Gretě  je  ovšem list  nejprve  k  smíchu a  dělá  si  z  přísných  pravidel
legraci. Až po řadě rušivých a nevysvětlitelných událostí si Greta s hrůzou uvědomí, že
práce chůvy v této rodině bude asi její  nejhorší  noční můra. Vypadá to, že panenka je
skutečně naživu!
Hrají: Lauren Cohan, Rupert Evans,  James Russell,  Jim Norton, Diana Hardcastle,  Ben
Robson, Jett Klyne, Lily Pater, Matthew Walker, Stephanie Lemelin
Režie:  William Brent Bell

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 
Sobota  9. 4. | 19:00 hod.
ČR/Slovensko/Francie, drama, 105 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



ŘACHANDA
Neděle  10. 4.  | 16:00 hod.
ČR, pohádka, 104 min., 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: Denisa Pfauserová, 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

NIKDY NEJSME SAMI
Neděle  10. 4.  | 19:00 hod.
ČR, drama, 105 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný 
Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní pracovník vězeňské správy
a  jeho  rodina.  Spřátelí  se  se  svým novým sousedem,  nezaměstnaným hypochondrem,
kterého živí jeho žena pracující v místní prodejně. Unavená životem a starostí o dva syny,
všimne si vyhazovače z nočního klubu. Ten ale miluje striptérku. Ta však čeká na otce
svého dítěte, který sedí v nedaleké base, kde pracuje náš bachař. Drama o současné době a
lidech, kteří jsou obětmi i strůjci jejích běsů.
Hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková, Miroslav Hanuš, Klaudia Dudová, Zdeněk Godla
Režie:  Petr Václav

MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
Středa  13. 4. | 19:00 hod. 
USA, komedie, 93 min., vstupné  110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Toula, Ian a jejich rodina se vracejí,  aby si v pokračování nejlepší romantické komedie
všech dob užili ještě více smíchu, jídla a především další velké řecké svatby!
Hrají:  John Stamos, John Corbett, Alex Wolff, Nia Vardalos, Lainie Kazan, Rita Wilson,
Elena  Kampouris,  Andrea  Martin,  Louis  Mandylor,  Gia  Carides,  Ian  Gomez,  Michael
Constantine,  Joey  Fatone,  Kolton  Stewart,  Jayne  Eastwood,  Bruce  Gray,  Fiona  Reid,
Stavroula Logothettis, Gerry Mendicino, Kathryn Greenwood
Režie:  Kirk Jones

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Čtvrtek   14. 4. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 96 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný



Patrně  nejznámější  český  cestovatel  současnosti  Dan  Přibáň  podnikl  svou  dosud
nejnáročnější  expedici.  Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli malucha,
čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského Perthu, a během
půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Hrají:  Dan Přibáň, Vojtěch Duchoslav, Dominika Gawliczková, Jakub Koucký, Zdeněk
Krátký, Marek Duranský, Marek Slobodník, Kristína Madajová, Radoslaw Jona, Marcin
Obałek, David Novotný
Režie: Dan Přibáň

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Pátek    15. 4.  | 19:00 hod.
Neděle  17. 4.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 120 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Štěpán,  Kendy  a  Karas  zůstali  i  po  dvanácti  letech  sami  sebou.  Jsou  to  nerozluční
kamarádi  s  nevyčerpatelným smyslem pro humor i  schopností  sebeironie,  i  když už s
lehkým nádechem skepse. V něčem jsou však jiní. Dospívají, ale svým typicky básnickým
stylem. Je jim padesát a cítí, že by měli dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje touhy
a přání. A jak je známo, zázrakům je třeba pomáhat! Kendy už má plné zuby reklam a jako
buldok jde za svým snem o natočení celovečerního filmu. Karas se rozhodl hýčkat své
vysněné auto Blue dream již pouze virtuálně. Více ho zajímá pohledná učitelka Drábková.
Štěpán dělá zástupce primáře v nemocnici,  kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou.
Tou není nikdo jiný než Vendulka Utěšitelka! Štěpánovou největší  starostí  je však jeho
třináctiletý  syn  Junior,  kterého  po  smrti  Aničky-Zrzečky  vychovává  sám.  Tedy
samozřejmě za vydatné pomoci strejdů Karase a Kendyho. Na lásku a psaní básniček už
Štěpán rozhodně nemá čas ani věk. Nebo ano?
Hrají: Pavel  Kříž,  David  Matásek,  Eva  Jeníčková,  Josef  Somr,  Pavel  Zedníček,  Lukáš
Vaculík, Michaela Badinková, Tereza Brodská, Filip Antonio, Petr Cemper, Marek Salvet,
Jiří Strach, Eva Holubová, Leoš Mareš, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Rudolf Hrušínský ml.,
František  Ringo  Čech,  Markéta  Hrubešová,  Miroslav  Táborský,  Linda  Rybová,  Nela
Boudová,  Dana  Hlaváčová,  Martin  Kraus,  Václav  Svoboda,  Tomáš  Töpfer,  Libuše
Švormová, Denisa Nesvačilová, Oldřich Hajlich
Režie:  Dušan Klein

GAETANO DONIZETTI  |  ROBERTO DEVEREUX 
Sobota 16. 4. | 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 11 minut.
Sopranistka  Sondra  Radvanovsky  ztvární  v  průběhu  jediné  sezóny  všechny  tři
Donizettiho  tudorovské  královny.  Tento  extrémně  náročný  a  ojedinělý  počin  kdysi
proslavil sopranistku Beverly Sills a od té doby se o něj na newyorských jevištích nikdo
nepokusil.  V  závěrečné  opeře  trilogie,  kterou  režíruje  Sir  David  McVicar,  zpívá
Radvanovsky královnu Alžbětu I., která je nucena podepsat rozsudek smrti pro Roberta



Devereuxe,  šlechtice,  jehož  miluje.  Devereuxe  ztvární  tenorista  Matthew  Polenzani  a
hvězdný  kvartet  uzavírají  mezzosopranistka  Elīna  Garanča  a  barytonista  Mariusz
Kwiecień. Donizettiho skvostné dílo bude řídit specialista na belcanto Maurizio Benini.
Účinkují: Sondra Radvanovsky, Elina Garanča, Matthew Polenzani, Mariusz Kwiecień
Dirigent: Maurizio Benini
Režie: David McVicar

RUDÝ KAPITÁN
Středa  20. 4. | 19:00 hod. 
ČR/Slovensko/Polsko, krimi, 115 min., vstupné  110 Kč, do 15 let nevhodný 
Příběh se odehrává v horkém létě roku 1992, půl roku před rozdělením Československa.
Mladý detektiv Richard Krauz se dostává k novému případu – na hřbitově byla vykopána
mrtvola kostelníka Kloknera s hřebíkem v hlavě. Krauz zjišťuje, že za jeho umučením stojí
bývalá StB a nikdy nenalezený spis zachycující zločiny kněží, na jehož základě StB církev
vydírala.  Případem posedlý Krauz se vydává napříč rozpadajícím se Československem
hledat muže, ke kterému vedou všechny stopy: Rudého kapitána, specialistu na „konečné"
výslechy. Krauz však není sám, kdo ho hledá...
Hrají: Maciej  Stuhr, Oldřich Kaiser,  Martin Finger,  Michal  Suchánek, Marián Geišberg,
Zuzana Kronerová, Ladislav Chudík, Martin Pechlát, Ondřej Malý, Helena Krajčiová, Ivan
Vodochodský, Jan Vlasák, Mário Kubec, Martin Sitta, Petra Navrátilová, Matyáš Svoboda
Režie:  Michal Kollár

SMRTELNÉ HISTORKY
Čtvrtek   21. 4. | 19:00 hod.
ČR, animovaný povídkový, 80 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Trikový  povídkový  celovečerní  film,  který  kombinuje  hrané  akce  s  3D  a  2D  animací,
vedenou loutkou a zadní projekcí. Skládá se ze tří příběhů Dědek Kaktusák, Maják, Velkej
chlap a tří krátkých blackoutů Na draka. Každá část filmu je vyrobena jinou technologií a
je jiného žánru. Dohromady ale spolu příběhy souvisejí jak obsahově, tak formálně. Ve
všech povídkách si tvůrci hrají s dvojím měřítkem a s ústředními tématy hrdinství a smrti.
A všechna tato setkání končí hrdinskou smrtí malé ústřední postavy. Každý příběh však
na hrdinství a smrt nahlíží jinak.
Hrají: Jan Budař, Pavel Landovský, Jan Bubeníček, Ondřej Trojan, Ladislav Frej ml., Jiří
Schwarz, Denisa Grimmová, Aleš Najbrt, Ľubomír Piktor, Peter Havlík
Režie: Jan Bubeníček

ČARODĚJNICE
Pátek  22. 4.  | 19:00 hod.
USA, horor, 92 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
V polovině sedmnáctého století měli lidé blíž k přírodě, blíž k Bohu, blíž k iracionálním
jevům, které dnes považujeme už jen za pohádky. Sedmičlenná rodina farmáře Williama,
která v té době žila v relativním bezpečí jedné z osad v Nové Anglii, se po vážném střetu



se sousedy rozhodla kolonii opustit a vydala se dobývat americkou divočinu. Po krátkém
putování se usadili v zemi nikoho, poblíž rozlehlého temného lesa, o němž by leckterá
citlivá  povaha  řekla,  že  působí  zlověstně.  Neblahé  tušení  členů  farmářovy  rodiny
umocňuje i řada obtížně vysvětlitelných událostí, které jejich nový život provázejí, zašlou
úrodou  počínaje  a  podivným  chováním  domácího  zvířectva  konče.  Vrcholem  série
katastrof je pak zmizení farmářova nejmladšího syna přímo před očima nejstarší dcery
Tomassin, která ho měla hlídat. V atmosféře všudypřítomné paranoie plynoucí z dalších
podivných událostí  dochází  k  postupnému rozkladu rodiny,  Tomassin je  jednomyslně
označena za viníka všech neštěstí a obviněna z čarodějnictví, ačkoliv je to paradoxně právě
ona, kdo si ještě zachovává alespoň zdání zdravého rozumu. A to, co se skrývá v temném
lese a doposud bylo jen v roli pouhého pozorovatele, se rozhodne udeřit.
Hrají: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Julian Richings, Harvey Scrimshaw,
Ellie Grainger
Režie:  Robert Eggers

PAT A MAT VE FILMU
Sobota  23. 4.  | 16:00 hod.
Neděle  24. 4.  | 16:00 hod.
ČR, animovaný,  80 min., vstupné 100 Kč, pro děti
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně ještě
nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Obzvlášť, když mají na
půdě krabice plné filmů a pod schody promítačku, na které fanouškům své příhody rádi
odpromítají... Nebyli by to ale oni, kdyby se nepotýkali s celou řadou nástrah. A tak se
tentokrát utkají se zákeřným kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou „zvelebit"
svůj příbytek originálními úpravami. A jelikož jsme ve 21. století a všude se propaguje
zdravý  styl  života,  i  „ajeťáci"  se  pokusí  dostat  do  kondice  protáhnutím  svých  těl  na
rotopedu. Jak se jim to povede?
Režie:  Marek Beneš

SPOTLIGHT
Sobota  23. 4. | 19:00 hod.
USA, drama, 128 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Vítězný oscarový snímek líčí skutečný příběh, ve kterém reportéři amerického deníku The
Boston  Globe  odhalili  masivní  skandál  zneužívání  nezletilých  představiteli  místní
arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze na pár obviněných duchovních, ale otřásl celou
katolickou církví.
Hrají: Michael  Keaton,  Mark Ruffalo,  Rachel  McAdams,  Liev  Schreiber,  John Slattery,
Brian  D’Arcy  James,  Stanley  Tucci,  Jamey  Sheridan,  Billy  Crudup,  Neal  Huff,  Duane
Murray,  Paul  Guilfoyle,  Michael  Countryman,  Len  Cariou,  Richard  Jenkins,  Brad
Borbridge, Don Allison, Gary Galone, Laurie Heineman, Elena Juatco, Nancy Villone
Režie: Thomas McCarthy



PÁD LONDÝNA
Neděle  24. 4.  | 19:00 hod.
USA, thriller, 99 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Bílý dům dobyli a teď si teroristé vezmou ještě větší sousto. Na pohřeb britského premiéra
se sjedou lídři celého západního světa a díky bezpečnostním manévrům by Londýn v tu
chvíli měl být tím nejbezpečnějším místem na zemi. Místo toho se ale stane smrtící pastí.
Překvapivé a drtivé útoky za sebou zanechají světové vůdce v pozicích mrtvol, výbuchy
šíří zkázu a monumenty anglické metropole jsou v plamenech. Londýn a západní svět se
během chvíle ocitnou na kolenou.  Hrozivé situaci  a  budoucnosti  v  totálním chaosu se
znovu  postaví  Gerard  Butler  po  boku  s  britským  agentem.  Záchrana  nespočívá  v
předvídatelných vojenských manévrech, ale v poctivé ruční práci.
Hrají: Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Radha Mitchell, Angela Bassett,
Robert  Forster,  Melissa  Leo,  Jackie  Earle  Haley,  Sean  O'Bryan,  Mehdi  Dehbi,  Alon
Aboutboul, Charlotte Riley, Waleed Zuaiter, Alan Bond
Režie:  Babak Najafi

GRIMSBY
Středa  27. 4. | 19:00 hod. 
Velká Británie, komedie, 82 min., vstupné  100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Nobby má všechno, co si muž z Grimsby může přát – 9 dětí a přítelkyni, kterou nade vše
miluje. Chybí mu jen jediné: jeho mladší bratr Sebastian, kterého už 28 let marně hledá.
Když Nobby svého bratra konečně najde, netuší,  že má před sebou nejnebezpečnějšího
agenta MI6, který právě odhalil tajné plány teroristického útoku. Sebastian je však křivě
obviněn a dává se na útěk. S hrůzou si uvědomí, že pokud má zachránit svět, neobejde se
bez pomoci největšího blbce na zemi - svého bratra.
Hrají:  Sacha Baron Cohen, Isla Fisher, Rebel Wilson, Penélope Cruz, Mark Strong, Ian
McShane, Annabelle Wallis, David Harewood, Scott Adkins, Tamsin Egerton, Gabourey
Sidibe, Rebecca Front, Lasco Atkins, Sam Hazeldine, Johnny Vegas, Rory Keenan, Brendan
Patricks, Nick Boraine, John Thomson, Ricky Tomlinson, Lex Shrapnel
Režie:  Louis Leterrier

POLEDNICE
Čtvrtek   28. 4. | 19:00 hod.
ČR, horor, 90 min., vstupné 100 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

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Pátek  29. 4. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 89 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Lenka  Vlasáková  hraje  v  romantické  komedii  moderní  dynamickou  ženu  Evu,  která
vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku v podání Jany
Švandové. S bývalým manželem s tváří Davida Matáska má skvělý vztah a jak, říká její
kamarádka „nebyli byste první, co se rozvedli a zase dali dohromady". A pak se málem
políbí a následuje pozvání na drahou večeři při svíčkách, kde se Honza konečně vyjádří.
Opravdu  se  znovu  zamiloval  a  přemýšlí  o  svatbě,  ales  někým  jiným!  S  krásnou,
sympatickou a chytrou klavíristkou Lindou! A ještě chtějí upéct svatební dort. To je něco
pro svéráznou Evinu maminku. Nikdy nevzdává, vždy si ví rady a zničit cizí svatbu je ta
správná výzva. S bojovnou maminkou v zádech jede Eva na společný výlet se šťastnými
snoubenci. A do toho rodinná regata, závod, bratrský souboj o místo přednosty zubařské
kliniky, zlovolná švagrová a jeden potrhlý operní pěvec. Třešničkou na zábavném dortu je
pak fotbalový trenér v podání Matěje Rupperta.
Hrají: David  Matásek,  Veronika  Žilková,  Kordula  Stropnická,  Andrea  Kerestešová,
Matyáš Bystroň, Marek Majeský, Jana Stryková, Jenovéfa Boková, Lenka Vlasáková, Jana
Švandová, Jaroslav Plesl,  Lenka Loubalová,  Jaromír Dulava,  Jana Kolesárová,  Vladimír
Kratina, Josef Polášek, Matěj Ruppert
Režie: Tomáš Svoboda

RICHARD STRAUSS   |  ELEKTRA 
Sobota 30. 4. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s anglickými a
českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu 2 hodiny 10 minut.
Geniální režisér Patrice Chéreau se už nedožil toho, že se jeho skvostná inscenace Elektry,
která byla uvedena v Aix-en-Provence a v Miláně, dostala i na jeviště Metropolitní opery.
Jeho  ohromující  vize  však  stále  žije  v  umění  sopranistky  Niny  Stemme,  jejíž  podání
Straussových a Wagnerových hrdinek je v současném operním světě nepřekonatelné. V
Elektře  je  dokonalým  zosobněním  pudové  touhy  po  pomstě.  Spolu  s  ní  se  na  jevišti
Metropolitní  opery  objeví  legendární  mezzosopranistka  Waltraud Meier  jako  Elektřina
chladná a vypočítavá matka Klytaimnéstra a sopranistka Adrianne Pieczonka s basistou
Erikem  Owensem  jako  Elektřini  nešťastní  sourozenci  Chrysothemis  a  Orestes.  Za
dirigentským pultem stane Chéreauův blízký hudební spolupracovník Esa-Pekka Salonen.
Účinkují: Nina Stemme, Adrianne Pieczonka, Waltraud Meier, Mel Ulrich, Eric Owens
Dirigent: Esa-Pekka Salonen
Režie: Patrice Chéreau



                                                      Změna programu vyhrazena.


