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TÁTOVA VOLHA
Neděle   1. 4. | 19:00 hod.
Středa  11. 4. | 19:00 hod.
Sobota 21. 4. | 19:00 hod.
ČR, hořká komedie, 90 min., vstupné 120 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

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
Středa  4. 4.  | 19:00 hod.
USA, akční sci-fi, 140 min., vstupné 110 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

ERIC CLAPTON



Čtvrtek  5. 4. | 19:00 hod.
Velká Británie, dokumentární, 135 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Dokumentární o Ericu Claptonovi přináší divákům nevšedně intimní pohled na umělcův
osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Celý dokument je věrohodný i díky tomu, že je
doplněn o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých sestavené z historických i nově
zaznamenaných  rozhovorů.  Divákům  se  naskytne  možnost  nahlédnout  do  Ericova
osobního archivu, ve kterém jsou videozáznamy z jeho nejlepších koncertů a ze zákulisí,
domácí videa, soukromé fotografie, dopisy a osobní zápisky z Ericova deníků. Claptonův
talent  je  zde znázorněn upřímně a pravdivě,  bez  pozlátka.  Za jeho úspěchy totiž  stojí
zejména ambice, tvrdá práce a bohužel i životní tragédie.
Hrají:  Eric Clapton, John Mayall, Roger Waters, George Harrison (a.z.), Pattie Boyd (a.z.)
Režie:  Lili Fini Zanuck

DEN CO DEN
Pátek  6. 4. | 19:00 hod.
USA, romantický, 95 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Romantický příběh o dospívající  dívce Rhiannon,  která se zamiluje do někoho, kdo se
probouzí den co den v jiném těle.
Hrají:  Justice Smith, Maria Bello, Angourie Rice, Debby Ryan, Colin Ford, Owen Teague,
Jacob  Batalon,  Lucas  Jade  Zumann,  Ian  Alexander,  Katie  Douglas,  Jake  Sim,  Charles
Vandervaart, Danielle Bourgon, Michael Cram
Režie:  Michael Sucsy

KRÁLÍČEK PETR
Sobota   7. 4. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 95 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě.
Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty.
A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.
Hrají:  Domhnall  Gleeson,  Rose  Byrne,  James  Corden,  Daisy  Ridley,  Margot  Robbie,
Elizabeth Debicki, Sam Neill, Matt Lucas, Sia Furler, Sam Haft
Režie:  Will Gluck

ZTRATILI JSME STALINA
Sobota 7. 4. | 19:00 hod.
V.Británie/Francie, černá komedie, 106 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho skonu vypuká v řadách jeho
nejbližších naprostý zmatek a panika. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud
báli jen pomyslet. Vždyť Lenin byl, je a bude vždy živý. Proč by nemohl i Stalin? Během
jeho  života  se  soustředili  především  na  to,  jak  jej  přežít.  A  teď  se  začnou  naplno
projevovat absurdní a pokřivené charaktery všech těchto Stalinových pohrobků. Začíná
boj  o  veškerou  moc  nad  komunistickou  říší,  která  do  této  chvíle  patřila  jen  a  pouze



brutálnímu diktátorovi.  O nejvyšší  post  nebo  aspoň o  bezpečné  místečko  pod ním se
perou  ti,  kteří  se  za  dobu  Stalinovy  krutovlády  dokázali  zbavit  jakéhokoli  vlastního
názoru. Stále se ujišťují, co by tomu nebo tamtomu řekl Stalin, a co by se jim za to asi tak
mohlo stát. Povýšení? Gulag? Provaz? Koho se mají bát teď? Jedni kují pikle proti druhým
a do toho společně organizují okázalý diktátorův pohřeb.
Hrají: Steve Buscemi, Jason Isaacs, Olga Kurylenko, Jeffrey Tambor, Simon Russell Beale,
Andrea Riseborough, Paddy Considine, Rupert Friend, Michael Palin, Dermot Crowley,
June Watson, Elaine Claxton, James Barriscale, Paul Whitehouse
Režie:   Armando Iannucci

TOMB RAIDER
Neděle  8. 4. | 16:00 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

MÁŘÍ MAGDALÉNA
Neděle  8. 4. | 19:00 hod.
V.Británie/USA/Austrálie, drama, 130 min., vstupné  110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Film je autentickým a lidským portrétem jedné z nejosudovějších žen v dějinách lidstva.
Biblický příběh líčí osudy Máří, mladé ženy hledající nový způsob života. Máří natolik
svazují každodenní rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému společenskému
proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský. Brzy se stane srdcem tohoto hnutí a
po Ježíšově boku se vydává na cestu, která vede do Jeruzaléma, k osudovým událostem,
jež jsou základním kamenem naší civilizace.
Hrají: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Tawfeek Barhom,
Shira Haas, Uri Gavriel, Hadas Yaron, Zohar Strauss, Tsahi Halevi, Michael Moshonov,
Charles Babalola
Režie:  Garth Davis



PEPA 
Čtvrtek 12. 4. | 19:00 hod. 
Neděle  15. 4.  | 19:00 hod. 
ČR, hořká komedie, 90 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Hlavní hrdina Pepa od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový a šťastný život. Ve
školce nebyl oblíbeným dítětem paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na
gymnáziu patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho mu trvalo, než se osamostatnil, našel si
práci, ženu, založil rodinu. V současnosti pracuje jako obyčejný úředník, který žije se svou
ženou Zdenou a dospívající  dcerkou Zdeničkou.  Každý týden chodí  s  manželkou hrát
karty ke svému dobrému kamarádovi Tondovi a jeho ženě Jarmile. Zdá se, že Pepovi nic
nechybí a vede obyčejný, ale šťastný život jako celá řada jiných lidí. Možná ale, že to není
život, o kterém snil. A možná, že ho čeká život úplně jiný. Přijde opravdu ten správný
zvrat v jeho životě, když k němu do kanceláře nastoupí nová kolegyně mladá a krásná
Pavlína? Nebo když potká svou vysněnou krásku, kterou občas sleduje dalekohledem a
díky které dokáže uniknout alespoň na chvíli z nudné a stereotypní reality jeho běžného
života? Paralelně s životem Pepy se nám otevírá i život již zmíněné recepční Ireny, která v
soužití se svým přítelem Emanem není úplně šťastná, avšak stále se snaží otěhotnět.
Hrají: Michal  Suchánek,  Petra  Špalková,  Jakub  Kohák,  Filip  Blažek,  Alice  Bendová,
Natálie Grossová, Martin Pechlát, Anna Stropnická, Kristýna Kociánová, Vlastimil Kaňka,
Marek Vašut, Alena Doláková, Viktor Antonio, Lukáš Kunz
Režie:  Ján Novák

FAKJŮ PANE UČITELI  3
Pátek   13. 4. | 19:00 hod.
Středa  25. 4.  | 19:00 hod.
Německo, komedie, 120 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Zeki  Müller  byl  jako  učitel-samouk  vždy  zastáncem  drsných  a  nezvyklých  metod.
Přiměřené  násilí  na  žácích  mu nikdy  nebylo  cizí.  Ať  už po nich střílel,  nasazoval  jim
pouta,  využíval  elektrošoky nebo je  dokonce nutil  se  něco ve škole naučit.  Ale teď,  v
třetím díle filmové série Fakjů pane učiteli, přichází okamžik pravdy. Goethovu gymnáziu
ubývají studenti a od dalšího školního roku mu hrozí zavření. Poradce pro volbu povolání
oznámil Zekiho třídě, že po škole nemají nikde žádnou šanci a navíc je teď čekají testy,
které mají prověřit jejich schopnost vůbec dojít k maturitě. Mezi učiteli i studenty zavládne
děsivá deprese. Pedagogové se bojí,  že přijdou o práci.  Studenti propadají  zoufalství z
toho,  že dveře k lepší  budoucnosti  jsou pro ně definitivně zavřené.  Ředitelka Gudrun
Gerster všechny tyto starosti s radostí hodí na krk hlavně Zekimu a nové školní posile
Biggi  Enzbergerové.  Mají  se  postarat  o  několik  rychlých,  výrazných  studentských
úspěchů,  aby zabránili  zavření školy. A tak jsou na řadě soutěže o nejlepší studentský
hudební  a  výtvarný  výkon,  o  nejlepší  školní  noviny.  Na  programu  se  musí  objevit  i
veledůležitá kampaň proti šikaně na škole.
Je tedy na Zekim, aby své svěřence konečně donutil vzít osud do vlastních rukou. Jenže
jedna věc je někoho přesvědčit a druhá, aby to pak dotyční i udělali. Na řadu přichází



další  Zekiho novátorské pedagogické postupy zahrnující  i  nelegální podkožní čipování
studentů,  aby  se  mu netoulali  za  školou.  Protože  studenti  Chantal,  Danger,  Zeynep i
Burak mají vedle obtížné vzdělatelnosti i jiné, hodně odlišné problémy. Je vůbec nějaká
naděje, že Zeki k maturitě protlačí celou 11. B?
Hrají:  Elyas M'Barek, Katja Riemann, Jella Haase, Sandra Hüller, Max von der Groeben,
Uschi Glas, Gizem Emre, Aram Arami, Lucas Reiber, Runa Greiner, Tristan Göbel, Rafael
Koussouris, Bernd Stegemann, Farid Bang, Michael Maertens, Lea van Acken, Julia Dietze,
Jana Pallaske, Corinna Harfouch, Anna Lena Klenke, Irm Hermann, Nicholas Reinke
Režie: Bora Dagtekin

GIUSEPPE VERDI / LUISA MILLER
Sobota 14. 4. | 18:15 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Italské nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka: 3h. 38min. včetně dvou přestávek
Vinogradov, Dmitrij Beloselskij
Dirigent Bertrand de Billy bude řídit Orchestr Metropolitní opery při obnoveném uvedení
opery Luisa Millerová, která byla na repertoáru Met naposledy v roce 2006. Ve Verdiho
tragédii o dívce, která se rozhodne obětovat své štěstí, aby zachránila otcův život, ztvární
roli  mladé  vesničanky  Luisy  Sonja  Jončeva,  jejím Rodolfem bude Piotr  Beczala  a  jako
Luisin otec vystoupí Plácido Domingo. Hvězdný ansámbl doplňují Olesja Petrova v roli
Federiky a bezcharakterní lotry, kteří  chtějí  překazit  Luisino a Rudolfovo štěstí,  zpívají
Alexander  Vinogradov,  který  v  Met  rolí  Waltera  debutuje,  a  Dmitrij  Beloselskij  jako
Wurm.
Účinkují:  Sonja  Jončeva,  Olesja  Petrova,  Piotr  Beczała,  Plácido  Domingo,  Alexander
Vinogradov, Dmitrij Beloselskij
Dirigent: Bertrand de Billy
Režie: Elijah Moshinsky

RAMPAGE: NIČITELÉ
Neděle  15. 4. | 16:00 hod.
USA, sci-fi, 107 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem a výjimečně inteligentním gorilím
samcem Georgem, o kterého se Davis stará od jeho narození, vzniklo velmi pevné pouto.
Nezdařený  nebezpečný  genetický  experiment  však  změní  toho  mírného  lidoopa  v
obrovské  zuřící  monstrum.  A  jako  by  to  nestačilo,  brzy  se  zjistí,  že  podobně  jsou
zmutována i další zvířata. Když se tito uměle vytvoření alfa predátoři nekontrolovatelně
řítí Severní Amerikou a ničí  vše, co jim přijde do cesty, Okoye začne ve spolupráci se
zdiskreditovaným genetickým inženýrem vyvíjet protilátku a probíjí se nevyzpytatelným
bojištěm,  nejen  aby  zastavil  hrozící  celosvětovou  katastrofu,  ale  také  aby  zachránil
strašlivého netvora, který býval jeho přítelem.
Hrají:   Dwayne Johnson,  Jeffrey Dean Morgan, Malin Åkerman,  Joe Manganiello,  Jack
Quaid, Naomie Harris, Jake Lacy, Marley Shelton, Breanne Hill, Jason Liles, P.J. Byrne



Režie:  Brad Peyton

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 
Středa  18. 4. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 111 min., vstupné 120 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

HASTRMAN
Čtvrtek 19. 4. | 19:00 hod.
Neděle   22. 4. | 19:00 hod. 
ČR, thriller, 100 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias  barona de  Caus,  jehož láska k
venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se
svým sluhou z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a
osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a
výjimečná  rychtářova  dcera  Katynka  revoltující  proti  autoritám  vášnivým  uctíváním
přírody  a  pohanských  rituálů.  Inteligentní  a  krásnou dívkou jsou okouzleni  všichni,  i
učitel Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm
rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí.
Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný,
Norbert Lichý, Vladimír Polívka, Vojtěch Hrabák, Andrea Berecková, Jan Komínek, Anna
Kratochvílová, Ivan Sochor
Režie:  Ondřej Havelka

VADÍ NEVADÍ



Pátek  20. 4. | 19:00 hod.
USA, horor, 103 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Partička přátel se nudí a tak vytáhnou hru Vadí, nevadí. Ta má jednoduchá pravidla - buď
si zvolíte otázku, na kterou odpovíte pravdivě, nebo splníte nějaký úkol. Pár psychopatů,
kteří  jiné  hráče  nutí  k  fatálním  rozhodnutím.  Kdo  jednou  začne  hrát,  je  v  hledáčku
nadpřirozených sil, které mohou skončit jen smrtí. Jediným možným únikem je hrát podle
pravidel. Ale ani to nejde věčně.
Hrají:  Violett  Beane,  Tyler  Posey,  Lucy  Hale,  Aurora  Perrineau,  Nolan  Gerard  Funk,
Hayden Szeto,  Sam Lerner,  Brady  Smith,  Sophia  Taylor  Ali,  Tom Choi,  Omar  Leyva,
Bradley Snedeker, Alexis Jacknow
Režie:  Jeff Wadlow

JO NESBO: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU
Neděle 22. 4. | 16:00 hod.
Norsko/Německo, rodinná komedie, 95 min., vstupné 90 Kč, český dabing
Doktor  Proktor  se  vydává  do  Paříže,  aby  znovu  našel  svou  dávnou  lásku,  Julietu
Margarínovou. Pomoci svého vynálezu, Vany Času, se vrátí do minulosti, aby zabránil její
svatbě s padouchem. V minulosti však uvízne. Podaří se Líze a Bulíkovi doktora zachránit,
aniž by narušili běh dějin?
Hrají:  Emily  Glaister,  Eilif  Hellum  Noraker,  Gard  B.  Eidsvold,  Anke  Engelke,  Atle
Antonsen,  Arthur  Berning,  Linn  Skåber,  Ingar  Helge  Gimle,  Christian  Skolmen,  Rune
Hagerup, Nils Jørgen Kaalstad, Eili Harboe, Stein Johan Grieg Halvorsen
Režie: Arild Fröhlich

BRATŘI LUMIÉROVÉ
Čtvrtek  26. 4. | 19:00 hod.
Francie, dokumentární, 90 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Filmoví  historici  Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier  vybrali  a seřadili  114 krátkých
snímků, které vytvořili před více než 120 lety bratři Louis a Auguste Lumiérové, vynálezci
kinematografie.  Jejich  filmy  (každý  v  délce  50  sekund),  precizně  zrestaurované  pro
digitální promítání, jsou mimořádně cenným svědectvím o kulturním a technologickém
rozvoji na přelomu 19. a 20. století. Lumiérové nás přenáší do období, ve kterém neměli
ani zdání o počítačové grafice nebo o speciálních efektech. Dnešní divák díky tomu může
být svědkem časů dávno minulých.
Režie:  Thierry Frémaux

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Pátek   27. 4. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 90 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Marie je typická městská singl.  Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve
vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla
a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu



do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je
jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký
háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.
Hrají:  Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl,
Marcela Nohýnková, Sára Friedlanderová, Jaroslav Plesl, Roman Blumaier, Václav Helšus,
Andrea  Hoffmannová,  Jan  Vondráček,  Jan  Dolanský,  Eliška  Jansová,  Tomáš  Svoboda,
Hana Šedová, Angelika Sbouli, Braňo Holiček, Pavel Šimčík, Dušan Urban, Michal Maléř
Režie:  Tomáš Svoboda

JULES MASSENET / CENDRILLON
Sobota 28. 4. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní  opery v New Yorku.  Francouzské nastudování s  českými
titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka: 2h. 47min. včetně přestávky
Massenetova okouzlující opera Cendrillon, která vychází z klasické pohádky o Popelce,
bude v Met uvedena premiérově pod taktovkou Bertranda de Billyho a v režii Laurenta
Pellyho, který má v Met na kontě i úspěšné inscenace Dívka pluku a Massenetovu Manon.
Hlavní hrdinku ztvární Joyce DiDonato, a rozšíří tak svůj metropolitní repertoár o roli,
kterou s velkým ohlasem ztvárnila již v Gran Teatre del Liceu, Santa Fe Opera a Královské
opeře  Covent  Garden.  Spolu  s  ní  se  na  jevišti  Met  objeví  Alice  Coote  v  roli  Prince,
Stephanie Blythe jako její nenávistná macecha Madame de la Haltière, Kathleen Kim jako
dobrá Kmotřička víla a Laurent Naouri jako Pandolfe. Inscenace vznikla v koprodukci s
Královskou  operou  Covent  Garden  v  Londýně,  barcelonským  Gran  Teatre  del  Liceu,
bruselským Théâtre Royal de La Monnaie a Opéra de Lille. Poprvé byla uvedena v Santa
Fe Opera.
Účinkují: Joyce DiDonato, Alice Coote, Stephanie Blythe, Kathleen Kim, Laurent Naouri
Dirigent: Bertrand de Billy
Režie: Laurent Pelly

AVENGERS: INFINITY WAR
Neděle  29. 4. | 17:00 hod.
USA, sci-fi, 155 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem
studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech
dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit
mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír
jednou provždy.
Hrají: Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Tom
Hiddleston,  Scarlett  Johansson,  Jeremy  Renner,  Benedict  Cumberbatch,  Tom  Holland,
Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Sebastian Stan, Chris Pratt,
Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Don Cheadle
Režie:   Anthony Russo, Joe Russo



                                                      Změna programu vyhrazena.


