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ZRODILA SE HVĚZDA
Středa  3. 4. | 19:00 hod.
USA, romantické drama, 136 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hlavní  roli  v  dechberoucím  romantickém  dramatu  hrají  Bradley  Cooper  a  Stefani
Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako
hudební superstar Lady Gaga. Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradley
Coopera  je  tento  film  jeho  režijním  debutem.  Cooper  ve  filmu  zároveň  hraje  hvězdu
country Jacksona Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally. Když se
oba  vrhnou do  vášnivého  milostného  vztahu,  Jack  přiměje  Ally  k  vystupování  v  záři
reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho vlastní
kariéru, Jack stále obtížněji  nese svůj ústup z velkých pódiích a o to více se potýká se
svými vnitřními démony.
Hrají: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Dave Chappelle, Anthony Ramos, Bonnie
Somerville, Andrew Dice Clay, Michael Harney, D.J. 'Shangela' Pierce, Gabe Fazio, Lukas
Nelson, Rebecca Field, Rafi Gavron
Režie:  Bradley Cooper

ŽENY V BĚHU .
Čtvrtek  4. 4. | 19:00 hod.
Pátek    19. 4. | 19:00 hod.
ČR, komedie,  93 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě  si  trasu  rozdělí  na  čtyři  díly  a  zdolají  těch více  než 42  kilometrů  jako rodinná
štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a
trenér  Vojta  připravil  skvělý  kondiční  plán.  Stačí  jen začít.  Dcery se ovšem do běhání
neženou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela čelí dennodenně průšvihům svých tří
synů,  zatímco  jejich  otec  Karel  ji  už  dvacet  let  neumí,  nebo  nechce,  požádat  o  ruku.
Prostřední Bára touží po dítěti, jenže pro něj zatím neuhnala toho pravého tatínka. Její
biologické hodiny bijí na poplach, a jak Bára sama s nadsázkou říká, asi jí nezbude nic
jiného, než si nasadit punčochu na hlavu a vyběhnout vykrást spermabanku. Nejmladší
Kačka sice chlapa má,  ale  ten chlap má jeden zásadní  háček – manželku.  Zamilovaná
Kačka lpí  s  vytrvalostí  zbloudilého maratonce na vztahu bez budoucnosti,  protože její



láska je zatím beznadějně slepá. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority
než  běžecký  trénink.  Svérázná  maminka  Věra  proto  musí  napnout  všechny  síly,  aby
rodinnou  štafetu  přivedla  přes  řadu  překážek  a  komediálních  komplikací  na  start
Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je
vydržet a nevzdávat to, když cíl je na dosah...e zničující rodinná strategie pomalé přeměny
z tygrů na králíky má hluboce zapuštěné kořeny.
Hrají:  Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej
Vetchý,  Vladimír  Polívka,  Martin  Hofmanná,  Arnošt  Goldflam,  Lucia  Siposová,  Klára
Melíšková, Jaromír Dulava, Tereza Těžká
Režie:  Martin Horský

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
Pátek  5. 4. | 19:00 hod.
Island, drama, 97 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den dodržuje rutinní
úkony a doufá, že se dočká záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněžná bouře
však  zapříčiní  pilotovu  smrt  a  muž  pochopí,  že  má  jen  dvě  možnosti:  zůstat  v
havarovaném vraku a připravovat se na jistou smrt, nebo se vydat na stovky dlouhou
pouť s nejistým koncem…
Hrají:  Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir
Režie:  Joe Penna

DUMBO
Sobota 6. 4.  | 16:00 hod.
USA, fantasy, 114 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti Milly a
Joe, aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve
slávě  upadajícím  cirkuse.  Ale  poté,  co  se  zjistí,  že  Dumbo  umí  létat,  zažívá  cirkus
neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V.A. Vandevere, který
angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější zábavní podnik Dreamland. Dumbo
stoupá na vrchol slávy díky společným vystoupením s okouzlující a okázalou královnou
vzduchu Colette  Marchantovou.  Záhy však Holt  Farrier  zjišťuje,  že  pod nablýskaným
povrchem zábavního podniku Dreamland, se skrývá nejedno temné tajemství.
Hrají:  Eva Green, Michael Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito, Joseph Gatt, Alan Arkin,
Sharon Rooney, Deobia Oparei, Roshan Seth, Nico Parker, Finley Hobbins, Douglas Reith,
Kamil Lemieszewski, Ragevan Vasan
Režie: Tim Burton

TERORISTKA
Sobota  6. 4. | 19:00 hod.
Středa 17. 4. | 19:00 hod.
ČR, černá komedie, 95 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný



Hlavní hrdinkou černé komedie je Marie, učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si
nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani
starostka, sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale
hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá
morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce, dává
cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky
něco posere.“
Hrají:  Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová,
Jana Plodková, Kristína Svarinská, Sára Affašová, Eva Leinweberová, Anita Krausová
Režie:  Radek Bajgar

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Neděle 7. 4. | 16:00 hod.
ČR, animovaný, 72 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti
Na  kraji  Třeskoprsk,  v  malém  domku,  bydlí  čtyři  kamarádi.  Fifinka,  Pinďa,  Bobík  a
Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce.
Každý z  hrdinů vypráví  příběh,  který  považuje  za  úplně  nejlepší.  S  Pinďou zažijeme
povedený  horolezecký  výlet  na  Ďáblův  palec,  s  Myšpulínem  napínavé  pátrání  po
ukrutném Vlkodlakovi,  s  Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s  Fifinkou vánoční
návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?
Režie:  Michal Žabka

SKLENĚNÝ POKOJ
Neděle    7. 4. | 19:00 hod.
Sobota  13. 4. | 19:00 hod.
ČR/SR, drama, 98 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům.
Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta
von  Abta.  Středobodem  domu  je  „Skleněný  pokoj“.  Von  Abt  tuto  jedinečnou  stavbu
navrhl  pro  bohatého podnikatele  Viktora  Landauera,  jeho  ženu Liesel  a  jejich  rodinu.
Skleněný  pokoj  se  stává  nejen  architektonickým  skvostem,  ale  i  synonymem  krásy,
modernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého československého národa,
symbolem budoucnosti.
Hrají:  Hanna  Alström,  Karel  Roden,  Carice  van  Houten,  Claes  Bang,  Roland  Møller,
Alexandra  Borbély,  Karel  Dobrý,  Zuzana  Fialová,  Brian  Caspe,  Petra  Bučková,  Jana
Plodková, Vladimír Polívka, Martin Hofmann, Olga Plojhar Bursíková, Vladimír Javorský,
David Šír, Marián Mitaš, Igor Rattaj, Cyril Dobrý, Anna Jeníková, Markéta Krejčová
Režie:  Julius Ševčík
 
LOVENÍ
Středa 10. 4. | 19:00 hod.
Středa 24. 4. | 19:00 hod.



ČR, komedie, 100 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Hlavní  postava filmu Eliška  s  tváří  Ester  Geislerové,  má svatbu a  čeká na  svůj  velký
moment.  Namísto  svého  „ano“  ale  ženich  řekne  „ne“  a  od  oltáře  uteče.  Naštěstí  má
zdrcená Eliška  skvělou kamarádku s  jasným receptem,  co  je  potřeba dělat.  Ona sama
střídá kluky jako ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to
není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít
život  pevněji  do  svých  rukou.  Vrhá  se  proto  do  randění  naslepo  a  mezi  řadou
katastrofických schůzek zkusí najít  novou lásku.  Zároveň se musí rychle přestěhovat a
jedinou možností je bydlet společně s nevlastním bratrem, podivínem, který pěstuje na
střeše včely a který ji doma nechce.
Hrají: Ester  Geislerová,  Martin  Písařík,  Evelyn  Kramerová,  Jakub  Prachař,  Veronika
Žilková, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl, Jana Švandová, Romana Goščíková
Režie:  Karel Janák

TRABANTEM TAM A ZPÁTKY
Čtvrtek 11. 4. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 105 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Jeden z nejznámějších českých cestovatelů současnosti Dan Přibáň uzavře v dubnu tohoto
roku  na  plátnech  kin  svou  jedenáctiletou  cestu  kolem  světa.  Poslední  adrenalinová
výprava žlutého cirkusu s názvem Trabantem tam a zase zpátky se  napojuje  na trasu
první expedice, na cestě z Asie do Prahy domů ujede 17 237 kilometrů. Filmaři tentokrát
zachycují divokou jízdu z jižní Indie přes Nepál, Himaláje, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán až
do Uzbekistánu a odtud přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko do Česka. Osmičlenný tým
definitivně dokázal, že k projetí světa není potřeba drahých terénních vozů, ale stačí dva
trabanty, polský Fiat alias maluch a stará česká motorka Jawa 250. 
Hrají:   Dan Přibáň, Vojtěch Duchoslav, Zdeněk Krátký, Lukáš Venclík, Marek Duranský,
Marek Slobodník, Radoslaw Jona
Režie:  Dan Přibáň

ŘBITOV ZVIŘÁTEK
Pátek 12. 4. | 19:00 hod.
USA, horor, 100 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Louis Creed se s rodinou přestěhoval na okraj klidného maloměsta, kde široko daleko není
nic  pozoruhodného  kromě  svérázného  pohřebiště  domácích  zvířat,  které  je  opředeno
mnoha  mýty.  Mýty,  které  jsou  děsivé  a  pravdivé… Horor  na  motivy  knihy  Stephena
Kinga.
Hrají:  Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Jeté Laurence
Režie:  Kevin Kölsch, Dennis Widmyer

PSÍ DOMOV
Sobota 13. 4.  | 16:00 hod.
USA, dobrodružný, 93 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli.



Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi
je však silnější  než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit  se domů. Cestou ji  čeká
mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa...
Hrají: Ashley Judd, Alexandra Shipp, Edward James Olmos, Wes Studi,  Tammy Gillis,
Chris Bauer,  John Cassini,  Farrah Aviva, Patrick Gallagher,  Lucia Walters,  Ben Ratner,
Rolando Boyce, Darcy Laurie, Spencer Drever, Jennifer Gibson, Lane Edwards, Broadus
Mattison, Veenu Sandhu, Jonah Hauer-King
Režie: Charles Martin Smith

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Neděle 14. 4. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 104 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme.
Bývalí  odvěcí  nepřátelé  tu žijí  v  záviděníhodné  harmonii.  Vládne  jim mladý  náčelník
Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku
Astrid,  jen  jí  to  ještě  nestačil  naplno  říct.  Paradoxně  právě  láska  se  stane  předzvěstí
mračen,  která  se  nad  Blpem  začnou  stahovat.  Škyťák  je  v  tom  nevinně,  může  za  to
rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem
promění  z  obávaného  Nočního  běsu  na  nejistého  puberťáka.  Možná  i  proto  včas  ve
vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze
najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém
světu, v němž by se všichni draci mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou
ho včas?
Režie:  Dean DeBlois

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Neděle 14. 4. | 19:00 hod.
V.Británie/USA, drama, 111 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Mladinká  Sidonie-Gabrielle  Colette  se  zamiluje  do  o  15  let  staršího,  charismatického
pařížského  literáta  Willyho.   Poté,  co  se  vezmou,  je  Colette  z  klidného  venkovského
prostředí  katapultována  do  světa  zářivých  pařížských  salónů  a  opojných  večírků
francouzské smetánky. Colette se přizpůsobuje novému životu, noří se do bohémského
světa svého manžela. Inspirativní prostředí v ní probouzí kreativitu a spisovatelský talent.
Píše první dílo ze série o Claudine. Willy jí dovolí publikovat pouze, pokud román vyjde
pod jeho jménem. Fenomenální úspěch Claudine dělá z Willyho slavného spisovatele a z
manželského  páru  opravdové  celebrity.  Jenže  emancipovaná  Colette  touží  po  uznání.
Jejich manželství se nejen vlivem Willyho nevěry a Colettina vzrůstajícího zájmu o ženy
začíná hroutit. Willy se však své talentované ženy za žádnou cenu nehodlá vzdát...
Hrají:  Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw, Aiysha Hart, Al
Weaver,  Denise  Gough,  Robert  Pugh,  Ray  Panthaki,  Shannon  Tarbet,  Rebecca  Root,
Caroline Boulton, Máté Haumann, Jake Graf, Masayoshi Haneda, Katinka Egres, Balázs
Csémy, Johnny K. Palmer, Dickie Beau



Režie:  Wash Westmoreland

HELLBOY
Čtvrtek 18. 4. | 19:00 hod.
USA, akční, 121 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, český dabing
Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Pod hlavičkou
ÚPVO  (Úřadu  paranormálního  výzkumu  a  obrany)  se  vydává  do  Londýna,  kde  se
probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí "Královně krve" zabránit,
aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu. Ta však potřebuje nejprve nabrat síly poté,
co ji v dávných dobách zabil samotný král Artuš a její rozčtvrcené tělo ukryl napříč celou
Anglií.  Rohatý  cynik  má  naštěstí  k  ruce  svého  nevlastního  otce,  profesora  Trevora
Bruttenholma,  a  kamarádku  Alice,  mimořádně  nadané  médium.  Spolu  s  nimi  odhalí
šokující pravdu o svém původu i poslání.
Hrají: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Mario de la Rosa, Daniel
Dae Kim
Režie:  Neil Marshall

AFTER: POLIBEK
Sobota 20. 4. | 19:00 hod.
USA, romantický, 106 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka široko daleko, kluka s temnou
minulostí i  tajemstvím. Zdravý rozum je proti,  ale nemůže si  pomoci,  velení nad jejím
životem přebírá  srdce  a  touha.  Nic  podobného  před  tím nepoznala  a  tak  se  vrhá  do
vztahu, který je opojný, silný a zatraceně nebezpečný.
Hrají: Hero  Fiennes-Tiffin,  Josephine  Langford,  Selma  Blair,  Jennifer  Beals,  Peter
Gallagher, Meadow Williams, Jessica Barth, Samuel Larsen, Inanna Sarkis, Dylan Arnold,
Rebecca Lee Robertson, Swen Temmel, Pia Mia
Režie:  Jenny Gage

AVENGERS: ENDGAME 
Čtvrtek 25. 4. | 19:00 hod.  |  vstupné 130 Kč  | 2D
Sobota   27. 4. | 15:00 hod. |  vstupné 150 Kč  | 3D 
USA, sci-fi, 180 min., do 12 let nevhodný, český dabing
Konečná bitva mezi Thanosem a seskupením všech superhrdinů se uskuteční až v roce
2019, už teď ale můžeme tipovat, která ze zásadních postav odejde na věčnost. Tvůrci již
delší dobu slibují úmrtí jednoho z hlavních protagonistů/jedné z hlavních protagonistek a
bude velice zajímavé sledovat, jak se s velkými očekáváními popasují.
Hrají:  Chris  Evans,  Robert  Downey  Jr.,  Chris  Hemsworth,  Mark  Ruffalo,  Scarlett
Johansson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan,
Brie  Larson,  Evangeline  Lilly,  Jon  Favreau,  Paul  Rudd,  Don  Cheadle,  Dave  Bautista,
Katherine Langford, Bradley Cooper, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Pom Klementieff
Režie:  Anthony Russo, Joe Russo



LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
Pátek 26. 4. | 19:00 hod.
USA, horor, 93 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
La Llorona. Plačící žena. Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a peklem, stižený hrůzným
osudem zpečetěným vlastní rukou. Celým generacím nahání hrůzu pouhá zmínka o jejím
jménu.  Když ještě  žila,  utopila  v  záchvatu zuřivého vzteku své  děti,  a  když po svém
hrůzném činu ronila slzy bolesti, sama se vrhla do zpěněných říčních vod. Nyní jsou její
smrtící slzy věčné a těm, kdo v noci zaslechnou její posmrtný nářek volání, není pomoci.
La Llorona se plíží ve stínech a loví děti v zoufalé snaze nahradit ty své. Během staletí její
touha  a  nenasytnost  roste...  V  Los  Angeles  sedmdesátých  let  minulého  století  se  La
Llorona  plíží  nocí  –  a  pronásleduje  děti.  Sociální  pracovnice,  která  ignoruje  tajemné
varování utrápené matky podezřelé z ohrožení svých dětí, se brzy sama i se svými dětmi
ocitá v děsivém světě nadpřirozených jevů a bytostí. Vyvarujte se jejímu nekonečnému
nářku... nezastaví se před ničím. Její muka nemůže nic utišit. Její duši se nikdy nedostane
slitování. A před La Lloronou není úniku.
Hrají: Linda Cardellini, Sean Patrick Thomas, Patricia Velasquez, Raymond Cruz, Jaynee-
Lynne Kinchen, Sophia Santi, Madeleine McGraw, Tony Amendola, John Marshall Jones,
Irene Keng, Marisol Ramirez, Aiden Lewandowski, Andrew Tinpo Lee
Režie: Michael Chaves

LÉTO S GENTLEMANEM
Sobota 27. 4.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 98 min., vstupné 100 Kč,  mládeži přístupný
Anna  tráví  se  svým manželem  každé  léto  v  chatové  oblasti  pár  desítek  kilometrů  za
Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do
rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v
hospodě  a  výrobu  modelů  lodí  ze  sirek  uvnitř  lahví,  jeho  žena  je  pro  něj  prakticky
neviditelná.  Anna  si  každé  léto  zpříjemňuje  několik  dní  pravidelným  setkáváním  s
kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na
cyklistické  výlety  do  okolí  hradu  Kamýk.  Jednoho  dne  se  ve  vesnici  objeví  Artur.
Elegantní  šarmantní  gentleman,  který  je,  jak  všichni  předpokládají,  novým  majitelem
místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké
plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané.
Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností, Anna s ním čím dál častěji uniká své životní
realitě vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím…
Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Ivana Chýlková,
Pavla  Tomicová,  Jana  Boušková,  Jan  Vlasák,  Arnošt  Goldflam,  Miroslav  Etzler,  Dana
Batulková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková, Yveta Blanarovičová, Jan Čenský, Zdeněk
Dušek, Pavel Soukup, Zdeněk Žák, Ctirad Götz, Martin Kraus, Ladislav Županič
Režie:  Jiří Adamec



PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Neděle 28. 4. | 16:00 hod.
Francie/Finsko/Norsko,  dobrodružný, 86 min., vstupné  120 Kč, rodinný, pro děti, český
dabing
Náš hrdina je malý sob a jmenuje se Ailo. Právě se narodil v Laponsku, což je krajina na
severu Evropy, jejíž největší část leží až za polárním kruhem. Nezní to moc povzbudivě.
Takový sobík si ale na drsné podmínky snadno navykne. Hned po narození se dokáže
rychle postavit na nohy, stačí mu na to pouhých pět minut. Za dalších pět minut se naučí
chodit a do čtvrt hodiny umí plavat i pelášit sněhem. Díky svým širokým kopýtkům se
může  v  závějích  pohybovat  rychle  a  na  pastvu také  není  příliš  náročný.  Spokojí  se  s
trochou trávy i mechu, ale jeho nejoblíbenější pochoutkou je lišejník. A jestli je mu zima?
Kdepak.  Mohutná  srst  mu umožňuje  přežít  teplotu  i  okolo  -40°C.  Při  svém  putování
Laponskem Ailo potkává další obyvatele této nádherné krajiny. Ať již hbitého hranostaje,
nebezpečné vlky,  chytrého rosomáka,  polární  lišku,  chundelatou veverku,  tichou sovu
nebo vysoko létajícího orla.
Režie:  Guillaume Maidatchevsky

VŠICHNI TO VĚDÍ
Neděle 28. 4. | 19:00 hod.
Španělsko/Francie/Itálie,  drama, 132 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu v kraji
prosluněných vinic však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se ukáže, že pod povrchem
dřímají staré křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta. Nejslavnější filmový pár
současnosti Penélope Cruz a Javier Bardem excelují v hlavních rolích dávných milenců,
mezi  kterými to nikdy nepřestalo jiskřit.  Psychologický thriller  dvojnásobného držitele
Oscara Asghara Farhadiho se stal zahajovacím filmem festivalu v Cannes.
Hrají:  Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Carla Campra, Inma
Cuesta,  Eduard  Fernández,  Elvira  Mínguez,  Roger  Casamajor,  Ramón  Barea,  Sergio
Castellanos
Režie:   Asghar Farhadi

                                                      Změna programu vyhrazena.


