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OZVĚNY EKOFILMU

III.ročník  festivalu  dokumentárních  filmů  s environmentální  tématikou  Ozvěny
Ekofilmu, v sále kina Modrý kříž - pátek 31. 3. v 17.00 hod. a sobota 1. 4. v 16.00 hod.

VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
Neděle 2. 4. | 16:00 hod. 
USA/V.Británie, fantasy, 108 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. A jakpak by taky ne – jeho
maminka je vážně nemocná, táta žije kdesi za mořem v Americe, babička ho pořád
jen  peskuje  a  spolužáci  jsou  tak  trochu  tyrani.  Pak  se  rozhádá  se  svou  nejlepší
kamarádkou a zůstane na všechno sám. Tedy, skoro sám. V noci, vždycky chvíli po
půlnoci,  ho totiž navštěvuje  netvor – obrovitánský chodící  a  mluvící  starý strom,
který roste na kopci za domem. Postupně Conorovi vypráví tři starobylé příběhy a
učí jej, že věci často nejsou takové, jakými se zdají být.
Hrají: Lewis  MacDougall,  Liam  Neeson,  Felicity  Jones,  Sigourney  Weaver,  Toby
Kebbell, Geraldine Chaplin, Lily-Rose Aslandogdu, Ben Moor
Režie:  Juan Antonio Bayona

MASARYK
Neděle      2. 4. | 19:00 hod.
Čtvrtek  20. 4. | 19:00 hod.
ČR/SR, životopisný, 113 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Prožil  život  bohéma,  miloval  ženy,  hudbu,  velká  gesta.  V  jeho  srdci  bojovala
nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata.
Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na
republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes
zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě! Dramatický
příběh,  věnovaný  osudům  velvyslance  a  pozdějšího  československého  ministra
zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve
třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve
Velké Británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa.
Hrají:  Karel  Roden,  Paul  Nicholas,  Dermot  Crowley,  Arly  Jover,  Gina  Bramhill,
Hanns Zischler, Eva Herzigová, Joan Blackham, Milton Welsh, Tim Preece, Martin



Hoffmann,  Hoji  Fortuna,  Emília  Vášáryová,  James  Flynn,  Oldřich  Kaiser,  Robert
Jašków, Jiří Vyorálek, Zuzana Kronerová, Kevin Clarke, Ján Greššo, Ján Jackuliak,
Vlado Hajdu
Režie:  Julius Ševčík

ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ
Středa 5. 4. | 19:00 hod.
Itálie/Francie, hořká komedie, 116 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky

 Beatrice je upovídaná bájivá lhářka a samozvaná miliardářka, která ráda věří tomu,
že se zná se všemi důležitými lidmi. Donatella je oproti tomu potetovaná zamlklá

 introvertka,  která  v sobě  skrývá  tíživé  tajemství.  Obě  ženy  jsou  pacientkami
   v moderní, ale střežené psychiatrické klinice a postupně se mezi nimi vyvine silné

   přátelství.  Společně  pak  z léčebny  utečou  a snaží  se  ve  světě  venku  během  své
bláznivé cesty najít štěstí, které obě ztratily...
Hrají: Valeria  Bruni  Tedeschi,  Anna  Galiena,  Micaela  Ramazzotti,  Valentina
Carnelutti, Marco Messeri, Tommaso Ragno
Režie:  Paolo Virzi

MOONLIGHT
Čtvrtek  6. 4. | 19:00 hod.
USA, drama, 111 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Nadčasový  příběh  dospívání  a  hledání  sebe  sama  je  zasazený  do  drsných  kulis
okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje o svoje místo v prostředí, ve kterém
často rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i
touhou.  Moonlight  zachycuje  univerzální  témata  přátelství  a  sexuální  identity  ve
třech různých životních etapách od dětství až po dospělost.  Je zároveň portrétem
mladého člověka, současných amerických předměstí i nepostřehnutelných sil, které
formují lidské životy.
Hrají:   Ashton  Sanders,  Mahershala  Ali,  Naomie  Harris,  Janelle  Monáe,  André
Holland, Jharrel Jerome, Trevante Rhodes
Režie:  Barry Jenkins

GHOST IN THE SHELL, 3D
Pátek  7. 4. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 106 min., vstupné 150 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Major  je  velitelkou  Sekce  9,  speciální  policejní  jednotky,  která  bojuje  proti  těm
nejhorším  kyberzločinům.  Příběh  se  odehrává  v  blízké  budoucnosti,  kdy  je  svět
závislý  na  moderních  technologiích  ještě  víc  než  dnes  a  každé  narušení
technologického řádu může mít nedozírné následky. Koneckonců i hrdinka filmu je
hi-tech  produktem,  dokonale  vyváženou  kombinací  robota  a  člověka.  S  lidským
mozkem a vyspělou robotickou schránkou se Major snaží dopadnout zločince, jehož



cílem je zničení společnosti Hanka Robotics, lídra ve vývoji umělé inteligence. Major
se však nepotýká pouze se zlem, ale také s vlastními pochybnostmi, když ji začíná
zrazovat jediná nedokonalá část jejího jinak dokonalého těla – mozek. Čím dál častěji
se jí v hlavě vynořují nesrozumitelné vjemy, které se zpočátku snaží potlačovat, ale
posléze podněcují  její  zvědavost a přirozenou touhu přicházet záhadám na kloub.
Tyto vjemy by mohly být otisky její  předchozí existence, mohly by být klíčem ke
vzpomínkám na její lidské Já, mohly by být klíčem k otevření její osobní Pandořiny
skříňky, po němž se už na svět nebude dívat stejnýma očima. Protože všechno je
jinak..
Hrají:  Scarlett  Johansson,  Michael  Pitt,  Pilou  Asbæk,  Chin  Han,  Juliette  Binoche,
Takeši  Kitano, Rila Fukušima,  Kaori Momoi, Chris Obi,  Joseph Naufahu,  Michael
Wincott, Peter Ferdinando, Jutaka Izumihara, Tawanda Manyimo, Julian Gaertner,
Pete Teo, Andrew Ng
Režie:  Rupert Sanders

ŠMOULOVÉ:ZAPOMENUTÁ VESNICE
Sobota  8. 4. | 16:00 hod.  | 3D |  vstupné 140 Kč
Neděle  9. 4. | 16:00 hod.  | 2D |  vstupné 120 Kč
USA, animovaná komedie, 88 min., pro děti, český dabing
V  tomto  zcela  novém  animovaném  filmu  o  Šmoulech  se  Šmoulinka  po  nálezu
tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou
a  Silákem  na  vzrušující  a  napínavou  pouť  Zakázaným  lesem  plným  kouzelných
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému
kouzelníkovi  Gargamelovi.  Na  své  dramatické  cestě  plné  akce  a  nebezpečí  jsou
Šmoulové na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!
Hrají: Mandy Patinkin, Joe Manganiello, Jack McBrayer, Demi Lovato, Rainn Wilson,
Danny  Pudi,  Ariel  Winter,  Julia  Roberts,  Ellie  Kemper,  Michelle  Rodriguez,  Jake
Johnson
Režie:  Kelly Asbury

POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU 
Sobota  8. 4.  | 19:00 hod.
Středa  12. 4. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 123 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Pět  poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či  řízením osudu
sešlo, aby se z nich stala nová generace v řadách bojovníků známých jako Strážci
vesmíru.
Hrají:  Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Naomi Scott, David Denman, Becky G, RJ
Cyler, Anjali Jay, Dacre Montgomery, Ludi Lin, Patrick Sabongui, Emily Maddison
Režie:  Dean Israelite



PÁTÁ LOĎ
Neděle 9. 4. | 19:00 hod.
ČR/SR/Maďarsko, drama, 100 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný
I  dětská  hra  se  může  stát  něčím,  co  navždy  změní  život.  Film  vypráví  příběh
netradiční  dětské  rodiny  inspirovaný  skutečnou  událostí.  Malá  Jarka  má  mámu,
která  nechce  být  mámou.  Zoufale  hledá  lásku  a  nachází  ji  náhodou,  když  za
zvláštních okolností vezme dvě batolata do opuštěné zahradní chatky. Její skutek je
dojemným  a  dětsky  upřímným  pokusem  napravit  svět  dospělých  svojí  hrou  na
rodinu, jakou by chtěla mít.
Hrají: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Katarína Kamencová, Johanna Tesařová
Režie: Iveta Grófová

RYCHLE A ZBĚSILE 8
Čtvrtek  13. 4. - pátek  14. 4. | 19:00 hod.
USA/Japonsko/Kanada,  akční,  122  min.,  vstupné  130  Kč,  do  12  let  nevhodný,  s
titulky
Velmi nečekané věci se budou odehrávat v osmém díle série Rychle a zběsile. Proti
„rodině" bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná hackerka, ale zcela překvapivě
také jeden z jejích členů.
Hrají: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Kurt Russell,
Michelle  Rodriguez,  Tyrese  Gibson,  Ludacris,  Lucas  Black,  Kristofer  Hivju,  Eva
Mendes, Jordana Brewster, Elsa Pataky, Marko Caka, Scott Eastwood, Branislav R.
Tatalovic, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Don Omar, Tego Calderón
Režie:  F. Gary Gray 

KRÁSKA A ZVÍŘE
Sobota 15. 4. | 16:00 hod. | 3 D | vstupné 130 Kč
Neděle 16. 4. | 16:00 hod. | 2 D | vstupné 110 Kč
USA, hudební pohádka, 130 min., mládeži přístupný
V  hrané  adaptaci  animované  klasiky  Kráska  a  zvíře  společnosti  Disney,  jež  je
ohromující  filmovou  oslavou  jednoho  z  nejpopulárnějších  příběhů  vůbec,
velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska
a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky,
kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým
zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem
ukrývá vlídná duše skutečného prince.
Hrají: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Emma Thompson, Ewan
McGregor,  Kevin  Kline,  Gugu  Mbatha-Raw,  Ian  McKellen,  Stanley  Tucci,  Audra
McDonald, Hattie Morahan, Sonoja Mizuno, Adrian Schiller, Dale Branston, Sophia
Brown, Rudi Goodman, Rossana Silva, Lynne Wilmot, Michael Jibson, Harriet Jones,
Henry Garrett



Režie: Bill Condon

ŠPUNTI NA VODĚ
Sobota  15. 4. | 19:00 hod.
Středa   19. 4.| 19:00 hod.
ČR, rodinná komedie, 83 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec
Ondra, povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit
za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob
společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a
mají  děti.  Uvítací  večeře  pro  Ondru,  který  přijíždí  se  svou  mladou  přítelkyní
Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá,
že  Ondra  má  dceru,  o  které  se  jí  nezmínil.  Igor  své  ženě  Nele  a  jejich  dcerám
výměnou za pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou, na kterou kvůli práci nemůže
odjet. Davidova manželka Alice si sice nemůže vynachválit manželovu péči o jejich
čtyři děti, jenže jinak je její svérázný muž v domácnosti naprosto nepoužitelný. A tak,
když slavnostní tabule mizí pod nánosem sazí z komína, který David opět zapomněl
opravit, všem ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí
na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu
v  kánoích  i  se  všemi  dětmi.  A  tak  nyní  již  desetičlenná  expedice  vyplouvá  na
dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků...
Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer,  Pavel
Liška,  Jana  Kvantiková,  Filip  Antonio,  Viktor  Antonio,  Karolína  Kočí,  Nelly
Řehořová,  Kateřina  Coufalová,  Dana  Syslová,  Arnošt  Goldflam,  Andrea
Hoffmannová
Režie:  Jiří Chlumský

ŽIVOT
Pátek  21. 4. | 19:00 hod.
USA, sci-fi horor, 96 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Snímek  Život  vypráví  příběh  šestičlenné  posádky  Mezinárodní  vesmírné  stanice,
která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin:
prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu. Jak členové posádky
pokračují ve svém výzkumu, mají jimi uplatňované metody nezamýšlené následky, a
forma života, kterou zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoliv
očekával.
Hrají: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Hirojuki Sanada, Ariyon
Bakare, Alexandre Nguyen, Naoko Mori, Olga Dychovičnaja
Režie: Daniel Espinosa

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ | EUGEN ONĚGIN 



Sobota 22. 4. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Ruské nastudování s anglickými a
českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny 37 minut.
Anna Netrebko opět vystoupí v jedné ze svých stěžejních rolí - jako upřímná Taťána
v  Čajkovského  operní  adaptaci  slavného  Puškinova  románu.  Titulní  roli  Evžena
Oněgina,  který  si  až  příliš  pozdě  uvědomí,  že  neměl  odmítnout  lásku  mladé  a
nevinné dívky, ztvární Peter Mattei. V obnovené inscenaci Deborah Warner, která v
Metropolitní  opeře  zahajovala  sezonu  2013-2014,  za  dirigentským  pultem  stane
hudební  ředitel  Glyndebournského  operního  festivalu  Robin  Ticciati.  V  roli
Oněginova přítele a  posléze soka Lenského se představí Alexej  Dolgov, Taťáninu
sestru Olgu bude zpívat Elena Maximova a knížete Gremina slovenský basista Štefan
Kocán.
Účinkují:  Anna  Netrebko,  Elena  Maximova,  Alexej  Dolgov,  Peter  Mattei,  Štefan
Kocán 
Dirigent: Robin Ticciati
Režie: Deborah Warner

ZTRACENÉ MĚSTO Z
Neděle 23. 4.| 19:00 hod.
USA, dobrodružný, 140 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
V roce  1906 se  britský badatel  Percy  Fawcett  a  jeho asistent  poprvé vydávají  do
Amazonie a během několika expedic  zmapují  dosud neznámé území v Bolívii.  S
pomocí domorodců se vydávají  proti proudu Rio Verde. Výprava čelí  kanibalům,
nemocem,  nekonečným  dešťům  a  nedostatku  potravin.  Hluboko  v  srdci  pralesa
nacházejí důkazy o existenci neznámé, velmi vyspělé civilizace. Film je inspirovaný
skutečným příběhem.
Hrají:  Charlie  Hunnam,  Robert  Pattinson,  Sienna  Miller,  Tom  Holland,  Angus
Macfadyen,  John  Sackville,  Aleksandar  Jovanovic,  Bobby  Smalldridge,  Brian
Matthews Murphy, Richard Buick, Mark Quigley, Simon Millar, Barnaby Edwards
Režie:  James Gray

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Středa 26. 4. | 19:00 hod.
USA, akční komedie, 96 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný,  s titulky
V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým se trojice kamarádů odhodlá
riskovat všechno a přepadnout banku, která je připravila o jejich peníze.
Hrají:  Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Joey King, Matt Dillon, Ann-
Margret, Maria Dizzia, Josh Pais, Robert Myers, Lolita Foster, John Ortiz, Brendan
Egan, Seth Barrish
Režie:  Zach Braff



ÚKRYT V ZOO
Čtvrtek 27. 4. | 19:00 hod.
USA, životopisné drama, 127 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Antonina Zabinská práci v manželem řízené zoologické zahradě ve Varšavě přímo
zbožňuje. Se zvířaty si rozumí mnohem víc než s lidmi, nebojí se vlézt mezi neklidné
slony do výběhu, je to vlastně ona, kdo svou energií a rozhodností celou zahradu
vede. Ani ona však není schopná čelit valícím se dějinám. Když 1. září 1939 napadne
Německo Polsko, pocítí to zahrada prakticky okamžitě. Bombardování a ostřelování
města ve vteřině zničí všechno, co manželé Zabinští léta budovali. Ze zahrady bez
zvířat se stane skladiště německých zbraní a své odborné znalosti můžou Antonina a
její  muž Jan využívat jen k chovu prasat. Právě tady ale leží začátek cesty k jejich
odvážnému  plánu.  Prasata  totiž  krmí  zbytky,  které  vyprodukují  obyvatelé
varšavského  ghetta.  A  pro  ně  jezdí  Jan  pravidelně  s  náklaďákem.  Ale  zpátky
neodváží jenom ty zbytky, ale také lidi, které pak ukrývají ve sklepních prostorách
pod zahradou. Riskantní operace je o to složitější, že kolem zahrady neustále krouží
nacistický pohlavár Lutz Heck, prominentní zoolog, který má pro Antoninu nejen
profesionální slabost.
Hrají:  Jessica  Chastain,  Daniel  Brühl,  Iddo  Goldberg,  Michael  McElhatton,  Johan
Heldenbergh, Shira Haas, Goran Kostic, Brian Caspe, Magdalena Lamparska, Slavko
Sobin, Petra Bučková, Val Maloku, Daniel Ratimorský, Daniel Sidon
Režie:  Niki Caro

UTEČ
Pátek 28. 4. | 19:00 hod. 
USA, horor, 103 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Co na tom,  že  Rose   je  bílá  jako  stěna  a  Chris   černý jako noc?  Žijeme přece  v
jednadvacátém  století,  kdy  je  boj  proti  rasové  nesnášenlivosti  přece  už  dávno
dobojovaný a na smíšené páry se skrz prsty nedíváme. Minimálně Roseini  rodiče
Missy a Dean jsou na Chrise od prvního momentu nesmírně milí. Vadí jim snad jen
to,  že si  přítel  jejich dcery tu a tam zapálí,  ale  to s  barvou kůže přece nesouvisí.
Psycholožka Missy dokonce Chrisovi  nabídne,  že ho jeho zlozvyku zbaví pomocí
hypnózy. Byl by to ráj na Zemi, kdyby se dva zdejší černošští zaměstnanci nechovali
tak podivně. A kdyby se zvláštně neprojevoval i další muž černé pleti, který během
víkendu dorazí na návštěvu. Náznaků, že všechno není v úplném pořádku, postupně
přibývá, a Chris se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co následuje, překoná jeho
nejčernější  noční  můry a všem divákům v kinosále připraví  naprosto nečekaný a
nezapomenutelný zážitek
Hrají:  Keith Stanfield, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb
Landry Jones, Daniel Kaluuya, Erika Alexander, Betty Gabriel, Lyle Brocato, Ashley
LeConte Campbell, Jana Allen
Režie:   Jordan Peele



PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU
Sobota 29. 4. | 16:00 hod.
Francie, dokumentární, 82 min., vstupné 80 Kč, rodinný, český dabing
Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás zavádí do
ledového  království  vzdálené  Antarktidy.  Tak  jako  každý  tučňák,  i  náš  hrdina
naslouchá  tajemnému  volání,  které  ho  vábí  na  dalekou  pouť  do  neznáma.  V
zásadních chvílích dospívání jsou mu oporou matka a moudrý otec, který díky svým
zkušenostem a autoritě dodává odvahu i dalším členům skupiny a pomáhá jim čelit
těžkostem a nástrahám. Pokračování oscarového snímku Putování tučňáků natočil
režisér  Luc Jacquet  v  rozlišení  4K,  s  využitím nejmodernějších technologií  včetně
ponorek a dronů. Dobrodružství nejodlehlejších částí naší planety se mu díky tomu
podařilo zachytit tak, jak bylo ještě před několika lety nemyslitelné.
Hrají:   Dennis Storhøi, Lambert Wilson, Tomáš Hanák (vypravěč)
Režie:   Luc Jacquet

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Sobota 29. 4. - neděle 30. 4. | 19:00 hod.
ČR/SR, drama, 120 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a dvě
děti čekají na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému
společenství obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, která
nesměla  být  naplněna,  vypráví  o  věrnosti,  touze,  vině  a  lásce,  o  odchodech  a
návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen,
které osud svedl dohromady a první příběh filmové trilogie.
Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Sokol, Martin Finger, Jiří Macháček, Klára Melíšková,
Gabriela  Míčová,  David  Novotný,  Lenka  Krobotová,  Anna  Fialová,  Sabina
Remundová, Karel Dobrý, Miroslav Táborský, Ivan Lupták, Filip Březina
Režie: Jan Hřebejk

                                                Změna programu vyhrazena.


