
                                          

                                                       BŘEZEN  2018

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Čtvrtek 1. 3. | 19:00 hod.
USA/V.Británie, krimi, 115 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Mildred Haynesové zavraždili  dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců
bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí na tři billboardy
velmi  kontroverzní  vzkazy  adresované  váženému  šéfovi  místní  policie.  Tímto
nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona. Když se do věci vloží
ještě další policista, nevyzrálý maminčin chlapeček se zálibou v násilí, souboj mezi
místním  policejním  oddělením  a  osamělou,  ukřivděnou  a  hlavně  rozzuřenou
bojovnicí se může rozjet na nejvyšší obrátky.
Hrají:  Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson, John Hawkes, Peter
Dinklage, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, Abbie Cornish, Kerry Condon, Darrell
Britt-Gibson,  Željko Ivanek,  Amanda Warren,  Kathryn Newton,  Samara Weaving,
Clarke Peters, 
Režie:  Martin McDonagh

WINCHESTER:SÍDLO DÉMONŮ
Pátek     2. 3. | 19:00 hod.
Neděle 25. 3. | 19:00 hod.
USA, horor, 99 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Okna, za nimiž je zeď, dveře otevírající se do prázdna, schodiště, co nikam nevedou,
tajné  chodby,  propadliště,  sloupy  postavené  vzhůru  nohama,  labyrint  místností.
Obrovské  sídlo  Winchesterů  tíží  hrůzyplná  atmosféra  i  historie.  Jeho  stavba
probíhala nepřetržitě 38 let, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Jakákoliv přestávka měla
mít strašné následky. Chodbami domu se na přelomu století plíží tajemná postava
celá v černém, nikdo nesmí vidět, co se skrývá pod černým závojem. Není to ovšem
démon, je to lady Sarah Winchester. Vdova a dědic zbrojního impéria Winchesterů,
jejichž opakovací  pušky pomohly dobýt  Ameriku a  zabily  tisíce  lidí.  Lidí,  jejichž
prokletí a duchové teď rodinu pronásledují na každém kroku. 
Hrají: Helen  Mirren,  Jason  Clarke,  Sarah  Snook,  Angus  Sampson,  Laura  Brent,
Eamon Farren, Finn Scicluna-O'Prey
Režie:  Michael Spierig, Peter Spierig



COCO
Sobota  3. 3. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 105 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Navzdory  prazvláštnímu  rodinnému  zákazu  muziky  se  Miguel  touží  stát
uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj
talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši
mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující
cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
Hrají: Anthony  Gonzalez,  Alanna  Ubach,  Benjamin  Bratt,  Gael  García  Bernal,
Edward James Olmos, Gabriel Iglesias, Jaime Camil, Cheech Marin, Alfonso Arau,
Lombardo Boyar, Sofía Espinosa, Renee Victor, Selene Luna
Režie:   Lee Unkrich, Adrian Molina

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Sobota   3. 3. | 19:00 hod. | vstupné 120 Kč
Středa 14. 3. | 19:00 hod. | vstupné 110 Kč
ČR, komedie, 92 min., do 12 let nevhodný
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého
manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale má
slabost  i  pro  mladší  a  krásnější   ženy.  Jejich  manželství,  spolu  s  Josefovým
krachujícím nakladatelstvím,  se  pomalu řítí  do  záhuby.  Na záchranu přijíždí  teta
Marta,  která  má  šílený  plán  jak  krachující  manželství  i  nakladatelství  Josefa
zachránit.  Jako  zkušená  psycholožka,  pracující  v  manželské  poradně,  naordinuje
manželům nevěru - musejí se přistihnout in flagranti.  Bláznivá hra může začít.
Hrají: Vilma Cibulková, Saša Rašilov nejml., Lenka Vlasáková, Sára Sandeva, Natalia
Germani,  Jiří  Lábus,  Filip  Blažek,  Pavel  Kříž,  Denis  Šafařík,  Jaroslav  Černík,  Eva
Kozderková,  Ivan Sochor, Andrea Hoffmannová, Jiří  Maryško,  Rostislav Pastorek,
Dominika Myslivcová
Režie: Milan Cieslar

PRAČLOVĚK
Neděle   4. 3. | 16:00 hod.
V.Británie,  animovaná komedie, 89 min.,  vstupné 115 Kč, rodinný, pro děti, český
dabing
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době
kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj
kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová v čele s
padoušským lordem Bafoněm. Dug se nakonec díky náhodě ocitá přímo uprostřed
nepřátelského území a tam vsadí budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které
se dvě stejně velké skupiny bojovníků snaží kopat do kožené koule. Dug má jedinou



šanci: naučit sebe a dalších deset hodně nemotorných pralidí hrát fotbal a pak vyhrát
zápas proti elitnímu reprezentačnímu klubu Real Bronzio. Jen tak můžou získat zpět
své území. 
Hrají: Maisie Williams, Tom Hiddleston, Eddie Redmayne, Timothy Spall, Richard
Ayoade, Mark Williams, Johnny Vegas
Režie:  Nick Park

NIT Z PŘÍZRAKŮ
Neděle 4. 3. | 19:00 hod.
USA, drama, 130 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Mít  šaty  od  návrháře  Reynoldse  Woodcocka  znamenalo  v  dynamické  éře
obrozujícího  se  poválečného  Londýna  úplně  nejvíc.  Dáma  musela  mít  dostatek
peněz, patřičný rodokmen a odpovídající vychování, aby mohla vyrazit na večírek v
jeho modelech, které byly vždy unikátní. Odtržen od reality všedního dne, neboť o
vše  praktické  se  starala  jeho  sestra,  stavěl  všechny  ženy  na  roveň  krejčovských
panen. Měl sice vždy po ruce nějakou milenku či múzu, ale stačilo, aby si ráno při
snídani trochu hlasitěji mazala topinku máslem a už se pakovala z jeho života. Když
v  kavárně  v  zapadlém  přístavním  městečku  Reynolds  objevil  stydlivou  servírku
Almu a rozhodl se jí nabídnout momentálně uvolněné místo po svém boku, netušil, s
čím si zahrává. Tahle zdánlivě neškodná submisivní  bytost totiž  rychle pochopila
pravidla  hry  a  rozhodla  se  aktivně  bojovat  za  to,  aby  neskončila  jako  její
předchůdkyně.
Hrají: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Richard Graham, Vicky Krieps, Camilla
Rutherford, Jason Redshaw, Cedric Tylleman, Gina McKee, Brian Gleeson, Harriet
Sansom Harris, Silas Carson, Martin Dew, Tim Ahern, Julia Davis
Režie:  Paul Thomas Anderson

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Středa 7. 3. | 19:00 hod.
USA, erotické drama, 105 min., vstupné  120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a Christiana končí veškerá
legrace a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc
mýlit.  Vynalézavost  a  fantazie  novomanželů  nezná  mezí,  zvlášť  když  je  díky
Christianově pohádkovému bohatství  opravdu nemusí  nic  limitovat.  Ana se však
nechce  stát  manželkou  uvězněnou  ve  zlaté  kleci  a  je  rozhodnutá  pokračovat  v
úspěšně rozjeté kariéře knižní  redaktorky, což Christian snáší  se  skřípěním zubů.
Rostoucí emancipace jeho ženy se však záhy stane „bezpečnostním rizikem“, protože
z minulosti se vynoří bývalý Anin kolega Jack Hyde, který má s oběma nevyřízené
účty  a  pro  pomstu  je  schopen udělat  cokoliv.  Jenže  Anastasia  už  dávno  není  ta
rozklepaná  studentka,  jež  má  napsat  rozhovor  s  miliardářem,  ale  čím  dál



sebevědomější paní Greyová, která ví, že i svoboda může mít až padesát odstínů, a o
žádný z nich nechce přijít – Jacku Hydeovi a dokonce i manželovi navzdory.
Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Arielle Kebbel, Tyler Hoechlin, Kim Basinger,
Eloise Mumford, Marcia Gay Harden, Max Martini, Rita Ora, Luke Grimes, Callum
Keith Rennie, Eric Johnson, Brant Daugherty, Fay Masterson, Dylan Neal, Robinne
Lee,  Bruce  Altman,  Michelle  Harrison,  Amy Price-Francis,  Victor  Rasuk,  Andrew
Airlie, Gary Hudson
Režie:  James Foley

HORA
Čtvrtek  8. 3.  | 19:00 hod.
Austrálie, dokumentární, 74 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Snímek je oslňující analýzou naší posedlosti horami. Ještě před 300 lety byly snahy
zdolat  horské vrcholy považovány za něco velmi blízkého šílenství.  Nikdo tehdy
nepředpokládal,  že  by  divoká  a  opuštěná  horská  krajina  mohla  někoho  zajímat.
Vrcholy hor byly považovány za místa, kde sídlí nebezpečí, nikdo je nevnímal jako
místa plná krásy. Proč jsou nyní horami přitahovány miliony lidí? Dokument Hora
nám ukazuje okouzlující sílu výšin a jejich věčnou moc, se kterou formují naše životy
i naše sny.
Komentář:  Willem Dafoe
Režie:  Jennifer Peedom

TÁTOVA VOLHA
Pátek      9. 3. | 19:00 hod.
Neděle  11. 3. | 19:00 hod.
Sobota  17. 3. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 90 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla.  Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že
kromě jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň
naznačuje  pečlivě  ukrytá  a  náhodně  objevená  dětská  kresba.  Eva  je  rozhodnutá
nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod
rukama,  se  k  přízraku  nevlastního  bratra  upne.  Společně  s  matkou  se  vydávají
Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek a přátel,
aby o tajemství zjistily víc...
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana
Maciuchová,  Emília Vášáryová,  Martin Myšička,  Boleslav Polívka,  Jana Plodková,
Václav Neužil ml., Dominika Frydrychová
Režie: Jiří Vejdělek

GIOACHINO ROSSINI | SEMIRAMIDE (SEMIRAMIS) 
Sobota 10. 3. | 18:45 hod.



Přímý přenos z Metropolitní  opery  v New Yorku.  Italské  nastudování  s  českými
titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka: 4h. včetně přestávky
Angela Meade se v Met poprvé objeví v titulní roli Rossiniho Semiramis, která se na
jeviště  Met  vrací  po  25  letech.  Pod  taktovkou  Maurizia  Beniniho  dále  vystoupí
Elizabeth DeShong v roli velitele asyrského vojska Arsaceho, Javier Camarena jako
indický král Idreno, Ildar Abdrazakov v roli  prince Assura a Ryan Speedo Green
bude zpívat nejvyššího kněze Oroeho.
Účinkují:  Angela Meade, Elizabeth DeShong, Javier Camarena, Ildar Abdrazakov,
Ryan Speedo Green
Dirigent: Maurizio Benini
Režie: John Copley

TLUMOČNÍK
Čtvrtek 15. 3. | 19:00 hod.
SR/ČR/Rakousko, drama, 113 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Hlavními  hrdiny  svérázné  roadmovie  jsou  dva  staří  páni,  kteří  cestují  napříč
Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti.  Během cesty se dostávají do
bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají mozaikovitý obraz
světa,  který  se  navenek  mění,  ale  v  hloubce  ukrývá  nevyřešené  konflikty.  Díky
poznání  života  toho  druhého,  začínají  chápat  vlastní  činy  a  přehodnocují  i  svou
identitu.
Hrají:   Jiří  Menzel,  Peter  Simonischek,  Zuzana  Mauréry,  Réka  Derzsiová,  Anna
Rakovská, Eva "Evelyn" Kramerová, Attila Mokoš,  Karol Šimon, Judita Hansman,
Igor Hrabinský, Anita Szvrcsek
Režie: Martin Šulík 

NOČNÍ HRA
Pátek 16. 3. | 19:00 hod.
USA, krimi komedie, 100 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Jason  Bateman  a  Rachel  McAdams  ve  filmu  ztvárnili  Maxa  a  Annie,  jejichž
pravidelné společenské herní večery s dalšími páry naberou obrátky ve chvíli, kdy
Maxův charizmatický bratr Brooks zorganizuje párty se záhadnou vraždou, včetně
falešných lupičů a federálních agentů. Takže kdy je Brooks unesen, je to pořád ještě
součást hry... nebo není?
Hrají: Rachel  McAdams,  Jason  Bateman,  Jesse  Plemons,  Kyle  Chandler,  Billy
Magnussen, Kylie Bunbury, Camille Chen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Joshua
Mikel, Kabby Borders, Kelly Johns
Režie:  John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Sobota  17. 3. | 16:00 hod.



Německo/Austrálie, animovaný, 85 min., vstupné 110 Kč, pro děti, český dabing
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel
vysoký  hodnostář  s  důležitým vzkazem pro  královnu.  Obdrží  její  úl  už  konečně
pozvánku na Velké medové hry? Ale Májino nadšení rychle opadne, když zjistí, že
její úl nejenže se nesmí soutěže zúčastnit, ale že císařovna také požaduje, aby její úl
odevzdal polovinu letní sklizně medu jako příspěvek na výživu atletů soutěžících na
Velkých medových hrách. V rozporu s přáním královny se Mája rozhodne odjet do
Buzztropolis a osobně se postavit před císařovnu.
Hrají: Richard Roxburgh, Justine Clarke, David Collins
Režie:  Noel Cleary, Alexs Stadermann

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Neděle  18. 3. | 16:00 hod.
Norsko, fantasy, 104 min., vstupné 110 Kč, rodinný, mládeži přístupný, český dabing
Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej používají jako rodinného
otloukánka, který není schopný žádné užitečné práce a jen chodí po lesích s hlavou v
oblacích a chytá lelky. Jeho jediným úkolem, který mu doma svěřili, je udržovat v
kamnech  oheň,  aby  nevyhasl.  A  je  asi  jen  náhodou,  že  právě  on  v  lese  potkal
princeznu  Kristin,  která  je  právě  na  útěku  ze  svého  rodného  hradu.  Kristin  je
pořádně  tvrdohlavá,  nevěří  na  staré  báchorky o  Králi  trollů,  který  má zálusk  na
princezny,  a  hlavně  si  ani  náhodou  nechce  vzít  namyšleného  prince  Frederika,
kterého  jí  vybral  otec.  Den  před  svými  osmnáctými  narozeninami  tedy  dává
přednost  cestě do neznáma.  Bohužel  nedlouho po setkání  s  Espenem zjistí,  že ty
povídačky o trollech jsou pravdivé. Mezitím se nic netušícímu Espenovi podaří další
malér. Nedokáže ohlídat ani uhlíky v kamnech a díky své roztržitosti podpálí celou
chalupu. A tak když král vyhlásí pátrání po neposlušné dceři a slíbí její ruku a půl
království tomu, kdo jí najde, bratři neváhají a vyrážejí na výpravu. Ti starší, aby pro
rodinu získali novou střechu nad hlavou a ten nejmladší by rád ještě i tu její ruku. Z
jejich  cesty  se  záhy  stane  velké  dobrodružství,  na  kterém potkají  spoustu  příšer,
magie i kouzelných míst. A na konci pak čeká hrozivý a nepřemožitelný Král trollů.
Hrají:  Vebjørn Enger, Synnøve Macody Lund, Mads Sjøgård Pettersen, Eili Harboe,
Allan Hyde, Gisken Armand, Gard B. Eidsvold, Thorbjørn Harr, Ida Ursin-Holm,
Rune Hagerup, Arthur Berning, Robert Skjærstad
Režie:  Mikkel Brænne Sandemose

POTVORA
Neděle  18. 3. | 19:00 hod.
Dánsko, drama, 86 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Rasmus a Maria se poznají  na party a prvotní flirt  nabere rychlé grády. Maria se
nastěhuje  do  Rasmusova  bytu  a  po  malých  krůčcích  si  podmiňuje  jeho  životní
prostor. Je to nevyrovnaný pár. Maria je cílevědomá, dominantní, Rasmus jako by



tápal mezi pubertou a dospělostí. Christian Tafdrup v civilně natočeném dramatu
zachycuje  všední  vztahové  situace,  z  nichž  se  rýsuje  přesný  portrét  dvou  zcela
rozdílných lidí, jejichž vzájemná přitažlivost má destruktivní následky.
Hrají:  Anders Juul, Amanda Collin, Rasmus Hammerich, Sidse Mickelborg, Vibeke
Hastrup, Christian Tafdrup, Fanny Bernth
Režie: Christian Tafdrup

TOMB RAIDER
Středa  21. 3. | 19:00 hod.
USA, akční, 122 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní impérium. Její otec, bohatý
šlechtic a známý dobrodruh, Lord Richard Croft, zmizel beze stopy před sedmi lety,
když byla ještě dítě. Od té doby se marně snaží najít nějaký smysl svého života. Když
si přečte záhadný vzkaz, který jí otec zanechal, rozhodne se opustit Londýn a vyrazit
do neznáma, aby přišla na to,  co se jejímu otci doopravdy stalo. Vydá se po jeho
stopách  hledat  legendární  hrobku na mýtickém ostrově někde  poblíž  japonského
pobřeží. Tato mise ale nebude jednoduchá – už jen dostat se na záhadný ostrov stojí
Laru velké úsilí. Loď, která ji měla dopravit na pevninu ztroskotá v silné bouři a Lara
se  ocitá  sama  uprostřed  neznáma,  vybavená  jen  ostrým  nožem,  pevnou  vírou  a
vlastní tvrdohlavostí.  Pokud se  jí  podaří překonat  své vlastní  limity a přežít  toto
nebezpečné dobrodružství, stane se z ní skutečný Tomb Raider.
Hrají:  Alicia Vikander, Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu, Hannah John-
Kamen, Alexandre Willaume, Nick Frost
Režie:  Roar Uthaug

RUDÁ VOLAVKA
Čtvrtek  22. 3. | 19:00 hod.
USA, thriller, 136 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Baletky, které musí předčasně ukončit svou kariéru, to nemají jednoduché. Celý svůj
život  do  té  chvíle  věnovaly  jen  tanci  a  jejich  příprava  na  skutečný  život  není
dokonalá.  Až  na  maximální  sebekázeň  a  vůli  dohnanou  až  do  krajnosti.  Bývalá
primabalerína Dominika Jegorovová navíc žije v dnešním Rusku a se svou matkou
čelí bezútěšné a nejisté budoucnosti. Díky tomu se stává snadnou kořistí ruské tajné
zpravodajské  služby  a  dostává  se  do  jejího  kurzu,  v  němž školí  „volavky“.  Zde
probíhá tvrdý výcvik, jehož cílem je naučit své „žákyně“, aby v roli profesionálních
svůdnic využívaly své tělo a mysl jako dokonalé zbraně. Po ukončení zvráceného a
sadistického  tréninku  je  Dominika  jako  nejnebezpečnější  volavka  nasazena  na
Nathaniela  Nashe,  důstojníka  CIA,  který  řídí  jednoho z  nejdůležitějších špiónů v
Rusku.  Dominika s  Nathanielem vede souboj  silných vůlí  plný špionských triků,
nedůvěry, ale především vnitřně bojují s nevyhnutelnou vzájemnou touhou. Dokáže
ji Nathaniel přesvědčit, že je právě on tou jedinou osobou, které může věřit?



Hrají:  Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Mary-Louise Parker, Jeremy Irons, Ciarán
Hinds,  Charlotte  Rampling,  Matthias  Schoenaerts,  Nicole  O'Neill,  Sergej  Polunin,
Joely  Richardson,  Douglas  Hodge,  Thekla  Reuten,  Joel  de  la  Fuente,  Júlia
Ubrankovics, Sakina Jaffrey, Sergej Onopko, Kristof Konrad, Makar Zaporožskij
Režie: Francis Lawrence

ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
Pátek  23. 3. | 19:00 hod.
USA, horor, 85 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Rodinu,  která  se  na  noc  ubytuje  v  odlehlém  kempu,  navštíví  tři  maskovaní
psychopati  a  podrobí  je  zkoušce  až  po  ty  nejzazší  meze.  Pokračování  mrazivého
hororu,  v  němž  si  skupinka  maniaků  náhodně  vybere  objekt  pro  to,  aby  jeho
obyvatele vyvraždili.
Hrají:  Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson
Režie: Johannes Roberts

FERDINAND
Sobota  24. 3. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 108 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až
tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. Neznalí lidé
by jej mohli považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí
ten  nejroztomilejší  a  nejhodnější  sudokopytník na  světě,  který  nade  vše  miluje
kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Zároveň je taky nešikovným popletou, který
i díky svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu. Jednoho dne si
Ferdinand  neopatrně  sedne  na  čmeláka,  dostane  od  něj  žihadlo  a  splaší  se.  Tím
zaujme hledače  býků  pro  koridu,  který  je  svým výkonem  uchvátí  natolik,  že  jej
okamžitě  chytí  a  odvezou.  Ferdinand ale  nechce  s  nikým zápasit  a  především je
odhodlaný vrátit se ke své Nině a dalším zvířátkům.
Hrají:  John  Cena,  David  Tennant,  Anthony  Anderson,  Gabriel  Iglesias,  Kate
McKinnon, Boris Kodjoe, Miguel Ángel Silvestre
Režie: Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath

JÁ, TONYA
Sobota  24. 3. | 19:00 hod.
USA, životopisné drama, 119 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Černočerná komedie přináší divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal hned na
několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň, pád na samotné dno a
jeden z největších skandálů sportovní  historie.  Tonya Harding patřila  svého času
mezi  nejlepší  krasobruslařky  světa,  všichni  si  ji  ale  budou navždy pamatovat  ve
spojení s šokujícím útokem na její soupeřku Nancy Kerrigan.



Hrají:  Margot Robbie, Sebastian Stan, Mckenna Grace, Allison Janney, Paul Walter
Hauser,  Julianne Nicholson,  Bojana Novakovic,  Bobby Cannavale,  Caitlin  Carver,
Catherine  Dyer,  Joshua  Mikel,  Cara  Mantella,  Jason  Davis,  Jason  MacDonald,
Anthony Reynolds
Režie:  Craig Gillespie

PLANETA ČESKO
Neděle  25. 3. | 16:00 hod.
ČR, dokumentární, 81 min., vstupné 80 Kč, rodinný, mládeži přístupný
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah
ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky
nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem
nás zcela zblízka. Seznamte se s s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s
nimiž  na  louce  laškují  děti,  ledňáčkem  prorážejícím  při  lovu  střemhlav  vodní
hladinu,  s  lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s  užovkami v
dramatickém zápase s rybí kořistí.  Prožijte vzrušující  výpravu za muflony, bobry,
modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte –
divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!
Komentář: Kryštof Hádek
Režie: Marián Polák

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ, 3D
Středa  28. 3. | 19:00 hod.
USA, akční sci-fi, 111 min., vstupné 150 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Poprvé jsme je dokázali zastavit. Jenže to, co mimozemští tvorové Kaiju napáchali na
Zemi v prvním díle akčního sci-fi Pacific Rim byla jen předehra k tomu, co si pro
lidstvo připravili teď. Hvězda Star Wars John Boyega a Scott Eastwood z Rychle a
zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety. Členy tohoto týmu
jsou  piloti  ovládající  Jaegery,  obří  roboty,  kteří  jsou  svou  velikostí  a  vybavením
schopní konkurovat stejně vybaveným Kaiju. Jake Pentecost k nim dlouhou patřil,
jenže pak se vykašlal na svůj talent i na odkaz svého otce, jenž v boji proti Kaiju
obětoval  vlastní  život.  Raději  přežívá  v  ilegalitě  a  na  živobytí  si  vydělává
nejrůznějšími  aktivitami  za  hranou  zákona.  Při  jedné  takové  akci  narazí  na
patnáctiletou  Amaru,  která  dokázala  ukrást  a  rozchodit  původně  k  likvidaci
určeného Jaegera. Než se tihle dva stačí pořádně seznámit, mají v patách Zákon. Aby
unikli trestu, začlení se do programu výcviku nových pilotů Jaegerů. Jake po boku
svého bývalého parťáka Lamberta  jako instruktor a Amara jako nadějná pilotka.
Všichni  doufají,  že  si  tréninkové  schopnosti  nikdy  nebudou  muset  vyzkoušet  v
reálné válce. Jenže ta přichází. Dřív, než si všichni přáli, a ze směru, odkud ji nikdo
nečekal.



Hrají:   John Boyega,  Scott  Eastwood, Tian Jing,  Rinko Kikuči,  Charlie  Day,  Burn
Gorman, Adria Arjona, Cailee Spaeny, Rahart Adams, Karan Brar, Nick E. Tarabay,
Max Zhang, Makkenjú, Daniel Feuerriegel, Ivanna Sachno, Levi Meaden
Režie: Steven S. DeKnight

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ, 3D
Čtvrtek  29. 3. | 17:00 hod.
USA, akční sci-fi, 140 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se
svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém
světě virtuální reality,  který vytvořil  geniální a  excentrický James Halliday.  Když
Halliday  zemře,  odkáže  své  nesmírné  bohatství  prvnímu  člověku,  který  najde
Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí
celý  svět.  Když  se  k  závodu  o  nalezení  Velikonočního  vajíčka  rozhodne  přidat
nenápadný mladý hrdina Wade Watts, je vržen do šílené, realitě na hony vzdálené
honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií, nečekaných objevů a nebezpečí.
Hrají: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, T.J.
Miller,  Win Morisaki,  Hannah John-Kamen, Simone Kirby, Kae Alexander, Letitia
Wright, Lynne Wilmot, Blake Ridder, Laurence Spellman, Lena Waithe, Kit Connor
Režie: Steven Spielberg

PŘÁNÍ SMRTI
Pátek  30. 3. | 19:00 hod.
USA, drama, 103 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Lékař Paul Kersey má všechno, co si jen člověk může přát – zajímavou práci, krásnou
rodinu  a  nádherný  domov.  S  násilím  se  setkává  pouze  na  operačním  sále
pohotovosti,  kde  pracuje  jako  chirurg.  Jednoho  dne  se  však  všechno  změní.  Po
brutálním napadáním  v  jeho  vlastním  domě,  manželka  umírá  a  dcera  zůstane  v
nemocnici  ležet  v  kómatu.  Hroutí  se  mu  celý  svět  a  policie  jen  bezmocně  krčí
rameny,  protože  podobných  případů  řeší  desítky  denně.  Poháněný  touhou  se
pomstít,  Paul  vezme  zákon  do  vlastních  rukou  a  ozbrojený  vyráží  do  ulic,  aby
nevinným životy zachraňoval a zločincům je bral. Chicago má nového hrdinu, který
věří, že spravedlnost ještě existuje.
Hrají: Bruce  Willis,  Elisabeth  Shue,  Vincent  D'Onofrio,  Dean  Norris,  Camila
Morrone, Jack Kesy,  Len Cariou,  Kirby Bliss Blanton,  Mike Epps,  Kimberly Elise,
Beau  Knapp,  Ronnie  Gene  Blevins,  Andreas  Apergis,  Ian  Matthews,  Nathaly
Thibault, Melantha Blackthorne
Režie: Eli Roth

WOLFGANG  AMADEUS  MOZART|COSI  FAN  TUTTE  (TAKOVÉ  JSOU
VŠECHNY) 



Sobota 31. 3. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní  opery  v New Yorku.  Italské  nastudování  s  českými
titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka: 3h. 31min. včetně přestávky
Phelim McDermott se do Met vrací s novou inscenací Mozartovy komedie Così fan
tutte, kterou bude řídit David Robertson. Děj přenesl na americký Coney Island do
50. let  20.  století.  V hvězdném obsazení se představí Amanda Majeski jako věrná
Fiordiligi,  která  svému  svůdci  nakonec  podlehne,  Serena  Malfi  jako  její  sestra
Dorabella  a  držitelka  ocenění  Tony  Award Kelli  O’Hara  v  roli  jejich  vynalézavé
služky  Despiny.  Ben  Bliss  s  Adamem  Plachetkou  zpívají  Ferranda  a  Guglielma,
snoubence obou sester, a Christopher Maltman ztvární roli cynického Dona Alfonsa.
Inscenace Così fan tutte vznikla v koprodukci s Anglickou národní operou.
Účinkují: Amanda Majeski, Serena Malfi, Kelli O’Hara, Ben Bliss, Adam Plachetka,
Christopher Maltman
Dirigent: David Robertson
Režie: Phelim McDermott

                                                Změna programu vyhrazena.


