PROGRAM KINA CENTRUM BŘEZEN 2020
1. 3.
15:30 VS
100 Kč (dětský 60 Kč)
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
Dokumentární, ČR, 64´, PŘÍSTUPNOST OD 12 LET, premiéra
Speciální verze filmu V SÍTI vhodná pro diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné
dospělé osoby.
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za
úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných
kopiích dětských pokojíků, postavených ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových
kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex
prostřednictvím videohovoru, posílá fotografie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky
dokonce pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias
„dvanáctiletých dívek" od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají tváří v tvář pod
dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak obracejí proti svým strůjcům a
z lovců se stávají lovení.
1. 3.
16:30 MS
100 Kč
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Animovaný, rodinný, USA, 103‘, dabing
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové
království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou
a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve
snímku Ledové království II musí doufat, že je mocná dostatečně. Film je výsledkem práce Oscary®
ověnčeného týmu – režisérů Jennifer Lee a Chrise Bucka, producenta Petera Del Vecha a textařů
Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopeze.
1. 3.
17:30 VS
120 Kč
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, ČR, 112‘, 12+
Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou
ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční
návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa
na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě ženy představí tento nový způsob života Jirkovi. Tedy
spíše ho postaví před hotovou věc. Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, tedy jeden týden se
svou ženou, ten druhý zase s milenkou, se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.
1. 3.
20:00 VS
130 Kč
1917 – Oscar 2020
Drama, válečný, USA, VB, 119‘, titulky, 15+, premiéra
Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu Americká krása, natočil
jedinečný epický příběh z první světové války. Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů
všech dob dostali dva mladí britští vojáci Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman)
zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské území a
doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků - mezi ohroženými je i Blakeův
bratr.
2. 3.
17:00 MS
110 Kč
3. – 4. 3.
17:00 VS
TLAPKOVA PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Animovaný, rodinný, Kanada, 70‘, dabing

V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu, Marshall, Rubble, Chase,
Rocky, Zuma a Skye dokonce pomáhaly postavit okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní
technický tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k vítězství. Jejich závodnický
hrdina se ovšem nešťastnou náhodou zraní, nemůže řídit a s prosbou, aby jel závod místo něj, se
obrátí na svého největšího obdivovatele a fanouška – na Marshalla!! Marshall tak musí překonat
nedostatek sebevědomí a soutěživosti a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší tlapkou a závodníkem.
Závodnický film pak doplní i dvě nejnovější epizody, ve kterých si tlapky zkusí poradit s utrženým
obrovským balónem a taky je čeká jedno pavoučí dobrodružství. Úkolů je více než dost, takže tlapky
vzhůru do akce!
2. 3.
18:00 VS
110 Kč
EXPEDICE BORNEO
Nová diashow Motani, 110‘ + beseda, losování o ceny, časopis zdarma
Tentokrát procestujeme úžasný OSTROV BORNEO. Budeme brouzdat RYBÁŘSKÝMI PŘÍSTAVY.
Ochutnáme výborné pečené ryby. Město KUCHING nás překvapí moderním mostem.
Na Borneu nás uchvátí deštný prales, bujná zelená vegetace, obrovský květ RAFLÉZIE, který vykvete
jen jednou za čas. Budeme pozorovat LÉTAJÍCÍ VEVERKY, létajcí lemury, létající žáby, medvědy
malajské, rezavé ORANGUTANY, nosaté a břichaté OPICE KAHAU, opice makaky. Objevíme také
malého okatého NÁRTOUNA, jedovatého savce lori, jedovaté hady i škrtiče.
Budeme šnorchlovat a hledat rybičky Nemo. Blízko bahenní sopky najdeme pruhované MOŘSKÉ
HADY. Spatříme vzácné delfíny orcely tuponosé a podivné ryby lezce, co žijí ve vodě i na suchu.
Na cestě nás potrápí lesní PIJAVICE, bornejské vši a další havěť. Skolí nás OTRAVA JÍDLEM. Spaní a
toalety jsou na Borneu také velký zážitek. A co se prodává na místních trzích, nechtějte raději ani
vědět.
Vydáme se do vesnice bývalých LOVCŮ LEBEK, kde ještě stále visí pravé lidské lebky. Setkáme se s
velmi obávaným kmen IBAN, který žije v dlouhých dřevěných domech. TETOVÁNÍ na kůži starého
muže jsou svědectvím ještě nedávných krvavých výprav. Zaposloucháme se do BUBNŮ PRALESA a
budeme obdivovat tradiční bornejské tance, moderní i orientální hudbu. Uslyšíme zpěv nad
mešitami.
Na řece Kinabatangan se nám podaří najít vzácné TRPASLIČÍ SLONY bornejské. Ulovíme zubatého
krokodýla. Jeskyně Gomatong Cave je PLNÁ VELKÝCH ŠVÁBŮ, stonožek, netopýrů a rorýsů.
Nakonec se vydáme za pravými MOŘSKÝMI CIKÁNY, kteří ještě stále žijí na plytkém tyrkysovém moři
v dřevěných chatrčích na kůlech. S lidmi kmene BAJAU se nám moc líbilo, a tak naše video za
MOŘSKÝMI PIRÁTY potrvá celých sedm minut.
2. – 3. 3.
19:30 MS
110 Kč
MŮJ PŘÍBĚH
Romantický, drama, ČR, 90‘, 12+
Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího
srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě
záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem. Elizabeth se odjíždí na Moravu,
aby se pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastními démony. S pomocí tety Marie, která jí byla celý
život oporou, a čtyř neuvěřitelných přítelkyň začíná hledat cestu k novému životu, ale především víru
v sebe sama. Z drsného pádu a procitnutí se zrodí prozření a Elizabeth dostává druhou šanci na
opravdové štěstí i skutečnou a bezpodmínečnou lásku. Elizabethin příběh vypráví o neuvěřitelné
snaze dostat se ze dna, o ozdravné síle humoru, o ceně přátelství a také vůli otevřít srdce a
nezanevřít na lásku, protože ta je hnacím motorem našich životů.
3. 3.
19:00 VS
100 Kč
PARAZIT - Oscar 2020
Drama, komedie, Jižní Korea, 135‘, titulky, 15+

Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou
rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když
se setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a
přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých
ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.
4. 3.
18:00 MS
100 Kč
MODELÁŘ
Drama, psychologický, ČR, 109‘, 12+
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze.
Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a
neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě
vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé
spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali.
Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu
monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu
Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému,
situace ve firmě se začne komplikovat.
4. 3.
19:00 VS
100 Kč
JOKER - Oscar 2020
Krimi, drama, USA, 122‘, dabing, 15+
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi
realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a
dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých
rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění
v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker.
5. - 6. 3.
17:00 VS
FRČÍME 3D
140 Kč
7. - 8. 3.
14:45 VS
FRČÍME 3D
9. - 11. 3.
17:00 VS
FRČÍME 2D
120 Kč
Animovaný, rodinný, USA, 112‘, dabing, premiéra
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.
5. - 6. 3.
18:00 MS
130 Kč
7. - 8. 3.
20:15 VS
NEVIDITELNÝ
Horor, USA, 124', titulky, 15+, premiéra
Když Cecilia (Elisabeth Moss) pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Izolovaná v luxusním
sídle majetnického vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí utéct. To se jí podaří, a když se od
expartnerova právníka dozví, že ten její odchod neunesl a spáchal sebevraždu, po letech se může
znovu konečně svobodně nadechnout. Navíc je bohatá, protože bývalý přítel jí asi ve zvráceném
gestu odkázal obrovský majetek. Tak proč je i dál tak neklidná? Proč má pořád nervy na pochodu?
Proč se kolem ní dějí věci, jež nedokáže vysvětlit a které mají čím dál děsivější průběh a důsledek?
Existují jen dvě alternativy. Buď se Cecilia regulérně zbláznila, nebo se v její blízkosti pohybuje někdo,
kdo je doslova neviditelný a má jediný cíl – připravit ji o všechno, na čem jí v životě kdy záleželo.
Jenže jak můžete bojovat s protivníkem, kterého nevidíte a který možná navíc existuje jen ve vaší
hlavě?

5. - 6. 3.
19:45 VS
110 Kč
7. - 8. 3.
17:30 VS
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, ČR, SR, 107‘, 15+
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku
Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se
vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s
výstředním umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou,
ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá nový směr. Když potkává
okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho čekat. Až na
to, že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchýně Evy, která byla zvyklá pomáhat s výchovou
vnučky, je jejich společné soužití téměř idylické. Do jejich životů však zasáhne nečekaná krize.
Markova firma zkrachuje a zůstanou mu jen dluhy. Marek začíná hledat útěchu v alkoholu a jeho
zoufalství se mění ve zlobu…
9. - 11. 3.
18:00 MS
110 Kč
MIZEROVÉ NAVŽDY
Akční, komedie, USA, 117', titulky, 12+
Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou zpátky a před nimi
poslední společná jízda.
9. - 10. 3.
19:45 VS
120 Kč
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, ČR, 112‘, 12+
Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou
ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční
návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa
na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě ženy představí tento nový způsob života Jirkovi. Tedy
spíše ho postaví před hotovou věc. Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, tedy jeden týden se
svou ženou, ten druhý zase s milenkou, se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.
11. 3.
19:45 VS
60 Kč (bez dalších slev) SENIOR KLUB
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
Romantická komedie, Slovensko, ČR, 90‘, 12+
Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný
nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově
zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní
cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit
především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak
budoucím láskám. Na všechny bez rozdílu ale čeká řada romantických a komických situací a jedno
velké překvapení.
12. - 13. 3.
17:00 VS
120 Kč
ZAPOMENUTÝ PRINC
Dobrodružný, Francie, 102‘, dabing, premiéra
Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho milované sedmileté dcerky Sofie. Oddaný otec
samoživitel nikdy nepřijde pozdě na jejich večerní pohádku. Každou noc, když Sofia usíná, ji bere do
„Pohádkolandu“, smyšleného filmového studia, kde se stávají hlavními hrdiny světoznámých
dobrodružných filmů, v nichž má Djibi hlavní roli prince Krasoně. O pět let později se ze Sofie pomalu
stává puberťačka, příběhy jejího otce jí už tak neberou a Djibi je ve své roli prince vyměněn. Protože
se jeho postavení ve skutečném světě i v „Pohádkolandu“ mění, Djibi musí vymyslet, jak v životě své
dcery zůstat důležitou postavou.

12. 3.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
DOKONALÝ PACIENT
Thriller, Švédsko, 122‘, titulky, 15+, premiéra
Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské historii vypráví o reportérovi, který
zpochybnil celý právní systém. Hannes Råstam se léta snažil prokázat nevinnu Thomase Quicka,
odsouzeného na doživotnímu vězení na psychiatrii. Odhalil právní chaos, který Quicka do vězení
dostal. Nikdo však neměl zájem na tom, aby byl osvobozen a zproštěn vinny nejhorší sériový vrah ve
Švédsku, kanibalistický násilník, který byl odsouzen za osm vražd a přiznal se dalším dvaceti pěti.
Příběh, předkládaný divákovi jako rafinovaná skládačka, postupně odhaluje neuvěřitelný případ,
napínavý až do ohromujícího konce…
13. 3.
18:00 MS
100 Kč
TENKRÁT V HOLLYWOODU - Oscar 2020
Komedie, drama, USA, 159‘, titulky, 15+
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho
dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce
1969 v Los Angeles.
12. – 13. 3.
19:30 VS
120 Kč
14. – 15. 3.
20:00 VS
BLOODSHOT
Akční, drama, USA, 110‘, titulky, 12+, premiéra
Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona, který byl zabit
v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj
činní nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou silou a schopností okamžitě se uzdravovat.
Korporace RST však neovládá pouze Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl a vzpomínky. Ray neví, co je
skutečné a co je lež, a tak se rozhodne to zjistit.
14. – 15. 3.
16:00 MS
100 Kč
TOY STORY 4 - Oscar 2020
Animovaný, rodinný, USA, 100‘, dabing
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho
dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku
novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký
svět.
14. – 15. 3.
17:30 VS
130 Kč
16. – 18. 3.
19:30 VS
3BOBULE
Komedie, ČR, 103‘, premiéra
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli
vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich
lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku –
vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš
Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě
vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl,
a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají sami
problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve
vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby
žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký)...

16. – 18. 3.
17:00 VS
120 Kč
JEŽEK SONIC
Komedie, USA, Japonsko, 99‘, dabing
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se
obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před
svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.
Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, v němž se právě vyskytuje) by
ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí
navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma (James Marsden), ale ten se tak úplně
nepočítá, protože si Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat
stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek
může udělat malou chybu, kterou bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky.
Bezradná a znepokojená vláda na odhalení příčin kolosálního výpadku najme toho vůbec
nejschopnějšího génia, lehounce šíleného Doktora Robotnika (Jim Carrey). A ten velmi brzy zavětří
Sonicovu stopu. A Sonic rázem zjistí, že ani nejrychlejší nohy nemusí k úspěšnému útěku stačit, zvlášť
když ztratil magické kroužky, které mu umožňovaly rychle cestovat mezi různými světy. Jediný, kdo
zná jejich aktuální polohu, je jeho „kámoš“, šerif Tom, a ten se do záchrany mimozemského ježka
před neúnavným a vynalézavým Doktorem Robotnikem zrovna nežene. Pak si však jako správný
ochránce zákona uvědomí, že slabší je třeba bránit, a začnou se dít věci… Přestože záporákům diváci
obvykle nefandí, Doktor Robotnik by se mohl v tomto směru stát výjimkou, protože hravé šílenství a
energie, kterou postavě propůjčil Jim Carrey, jsou okouzlující. „Dlouho jsem toužil vrátit se ke svým
kořenům, k postavě Ace Ventury, v níž jsem mohl nevázaně blbnout. A Ježek Sonic mi tohle
stoprocentně splnil. Byla to radost,“ přiznává herec.
16. – 17. 3.
18:00 MS
100 Kč
V SÍTI
Dokumentární, ČR, 100‘, PŘÍSTUPNOST OD 15+
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za
úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných
kopiích dětských pokojíků, postavených ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových
kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex
prostřednictvím videohovoru, posílá fotografie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky
dokonce pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias
„dvanáctiletých dívek" od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají tváří v tvář pod
dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak obracejí proti svým strůjcům a
z lovců se stávají lovení.
18. 3.
18:00 MS
100 Kč (důchodci, studenti, ZTP, FK 80 Kč)
EXPEDIČNÍ KAMERA 2020
Dokumentární, 180‘, premiéra
19. – 20. 3.
17:00 VS
120 Kč
21. – 22. 3.
16:00 VS
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Pohádka, fantazy, ČR, 100‘, premiéra
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien.
Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli,
kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v
čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena
ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté
srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit

19. 3.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
PROXIMA
Drama, akční, Německo, Francie, 107‘, titulky, 15+, premiéra
Astronautka Sarah (Eva Green) se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Jako jediná žena ve
vesmírné misi „Proxima" podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o svou
milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Perfekcionistka Sarah se snaží v práci podávat stoprocentní a
soustředěný výkon, s blížícím se odloučením je to však čím dál složitější. Strhující příběh matky a
dcery má navzdory netradičnímu prostředí univerzální téma: hledání rovnováhy mezi osobními sny a
rodičovskou láskou.
19. – 20. 3.
19:30 VS
130 Kč
21. – 22. 3.
19:00 VS
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Horor, USA, titulky, 12+, premiéra
Svět, ve kterém hlasitější zvuk může znamenat rozsudek smrti. „Rozbitá“ rodina, která zná cestu k
záchraně, je vržená do světa, v němž nemůže uplatňovat pravidla, jež jí doposud pomáhala přežít.
20. 3.
18:00 MS
110 Kč
LE MANS ’66 - Oscar 2020
Životopisný, drama, USA, 152‘, titulky, 12+
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro
automobilku Ford revoluční závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 Le
Mans ve Francii roku 1966.
21. – 22. 3.
17:30 MS
100 Kč
JUDY – Oscar 2020
Životopisný, drama, VB, 118‘, titulky, 12+
Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem
celé Ameriky. Její talent si podmaňuje miliony diváků na celém světě. Její kariéra je doslova splněným
snem. Ale všechno má svou cenu. Úspěch a sláva si vybírají vysokou daň. Její život provází osamělost,
jejím démonem je alkohol a závislost na lécích. V zimě roku 1968 přijíždí Judy do Londýna, aby
vystoupila na turné beznadějně vyprodaných koncertů. Docházejí jí peníze a její manželství se hroutí.
Od počátku jejího celosvětového úspěchu v muzikálu Čaroděj ze země Oz uplynulo 30 let.
Neodolatelným smyslem pro humor a vřelostí okouzluje všechny kolem, ať už se setkává s hudebníky,
fanoušky či přáteli. Její sny o romantické lásce se zhmotňují, když potkává Mickeyho Deanse. Ale pod
maskou šťastné hvězdy se skrývá křehká žena. Poté, co v záři reflektorů strávila tvrdou prací
uplynulých 40 let, je vyčerpaná. Vracejí se jí vzpomínky na ztracené dětství a ze všeho nejvíc touží být
doma se svými dětmi. Najde v sobě sílu pokračovat?
23. – 25. 3.
17:00 VS
130 Kč
MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
Akční komedie, rodinný, USA, 100‘, dabing, premiéra
Povedená akční i rodinná komedie o tom, jak může dopadnout setkání agenta CIA jménem JJ,
kterého hraje oblíbený drsňák s dobrým srdcem Dave Bautista (Strážci Galaxie) a devítileté Sophie,
která odhalí probíhající tajnou operaci. JJ z toho není nadšený, ale aby se vyhnul prozrazení, musí
mazané Sophii slíbit, že ji bude učit, jak se stát neohroženou špionkou. Díky svému odzbrojujícímu
šarmu ho prohnaná Sophie dostane do množství situací, ve kterých se hromotluk JJ necítí zrovna
pohodlně. To však ještě netuší, že brzy bude nucen poznat i její okouzlující matku.

23. – 25. 3.
18:00 MS
120 Kč
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
Animovaný, rodinný, USA, Indie, Čína, Jižní Korea, 90‘, dabing, premiéra
Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu potřebuje. Je velký, správně chlupatý,
má velké zuby i milovanou medvědici po boku. S jeho královským majestátem a medvědí
hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší. Norm má rád hlavně zábavu, pohodu, kámoše, o jeho
roztržitosti ani nemluvě. Zato mu nechybí odvaha a dobré srdce a obojí bude znovu potřebovat. Na
jeho pól se totiž přenese honička za ztraceným pokladem a dávná starobylá památka se shodou
náhod ocitne právě v těch jeho nejméně povolaných tlapkách. Norm se pochlapí a slavnostně slíbí, že
vzácný artefakt vrátí na místo, odkud byl ukraden. Vyzbrojí se trojicí nezničitelných polárních lumíků
a vydá se najít pradávný chrám ležící uprostřed džungle kdesi na jiném konci zeměkoule. Hádanky,
nástrahy a pasti překoná s odzbrojující bezstarostností a všichni noví kamarádi se nestačí divit, jak
velká je Normova schopnost šlápnout vždy vedle. Pokud se mu podaří vrátit poklad včas, zabrání
katastrofě. Džungle už ale po jeho návštěvě nebude jako dřív!
23. – 24. 3.
19:30 VS
120 Kč
1917 – Oscar 2020
Drama, válečný, USA, VB, 119‘, titulky, 15+
Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu Americká krása, natočil
jedinečný epický příběh z první světové války. Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů
všech dob dostali dva mladí britští vojáci Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman)
zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské území a
doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků - mezi ohroženými je i Blakeův
bratr.
25. 3. 19:30 VS
190 Kč
VELKÁ CESTA DOMŮ!
Předprodej přes smsticket.
Přednáška Dana Pribáně, ČR, 120‘, premiéra
Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme dojeli z Indie přes Banskou Bystrici do Prahy a
mimochodem při tom objeli svět! Prach, bahno, olej, krev, kalašnikovy, plameny autogenů a hlavně
to nebrat celé moc vážně! Sáhli jsme si na dno, vyřešili neřešitelné problémy, ale lezlo nám to na
nervy mnohem méně, než jsme čekali. Vždycky je to sranda, když to přežijete! A tahle cesta je jednou
velkou přehlídkou hodně černého a někdy až nepříjemně vtipného humoru. Humoru, který
nevymyslíte, to se vám musí stát!
26. – 27. 3.
17:00 VS
MULAN 3D
140 Kč
28. – 29. 3.
15:00 VS
MULAN 3D
30. 3. – 1. 4.
17:00 VS
MULAN 2D
120 Kč
Dobrodružný, rodinný, USA, 106‘, dabing, premiéra
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země
před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého
nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí
se využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál. Tato epická cesta z ní nejen učiní
ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i respekt vděčného národa… a hrdého otce.
26. – 27. 3.
18:00 MS
130 Kč
28. – 29. 3.
17:30 VS
EMMA
Romantický, komedie, VB, 132‘, titulky, premiéra
Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové o dívce, která si tak dlouho zahrávala s city
jiných lidí, až sama onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou.

Emma Woodhouseová (Anya Taylor-Joy) je hezká, chytrá, bohatá a na svou dobu notně
emancipovaná. Navíc disponuje velmi zvláštním talentem, schopností svádět dohromady jedince
opačného pohlaví a dopravovat je až před oltář. Tedy alespoň si to o sobě začne myslet, když
několika mistrovskými tahy provdá svou vychovatelku za bohatého vdovce. Jejím dalším projektem se
stane plánované spojení mladičké a naivní Harriet s místním farářem. Přestože Emmin otec (Bill
Nighy) ji varuje, aby si nezahrávala, a její přítel z dětství George Knightley se jí snaží vysvětlit, že lásce
se poručit nedá, dohazovačka Emma tlačí Harriet do sňatku s knězem silou umanutého Amora. Vše
bohužel skončí nezdarem, katastrofou a spoustou prolitých slz, citovým uragánem, v jehož epicentru
se ocitne právě Emma, které nezdar rozmetá všechny životní jistoty. Až potom pochopí, že toho
pravého si každý musí najít sám a že to hledání paradoxně nemusí být až tak těžké, protože někdy ho
můžete mít celý život přímo před očima. Jen nesmíte být slepí. „Když chcete točit romantickou
komedii, lepší zdrojový materiál než romány Jane Austenové najdete jen těžko,“ říká producent Tim
Bevan ze společnosti Working Title, která má na tento žánr patent (Čtyři svatby a jeden pohřeb,
Notting Hill, Láska nebeská). „Emmu mám obzvlášť rád, protože její hrdinka projde úžasnou
proměnou. Na začátku je mladinká a naivní, ale přitom tak sebejistá, že se nebojí dělat jednu chybu
za druhou. Pak dospěje, prozře a zmoudří a najednou je její sebejistota ta tam. Myslím, že tímhle si
prochází i spousta holek ve 21. století,“ dodává producent.
26. – 27. 3.
19:45 VS
130 Kč
28. – 29. 3.
20:15 VS
ŠARLATÁN
Životopisný, drama, ČR, Polsko, Irsko, Slovensko, 118‘, 12+, premiéra
Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika
desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně
nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného
lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko¬vat a pomocí bylinek
léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny
bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…
Nejnovější snímek uznávané polské režisérky Agnieszky Holland Šarlatán odráží odvěký boj dobra a
zla, lásky a nenávisti, víry a zrady. To vše v jednom člověku na pozadí dobových událostí a zvratů.
Snímku se dostalo velké cti uvést svou světovou premiéru v rámci 70. ročníku Berlínského
mezinárodního filmového festivalu – Berlinale. V hlavní roli Jana Mikoláška se představí Ivan Trojan,
jehož mladší verzi ztvárnil jeho syn Josef Trojan. „Myslím si, že je to nejlepší scénář, jaký kdy Marek
Epstein napsal. Zároveň to bylo to nejnáročnější, co jsem kdy točil. Obsáhl jsem tři věková období, ta
postava je velmi rozporuplná a scénář se pohyboval v několika časových rovinách,“ vysvětlil držitel
šesti Českých lvů Ivan Trojan. Mikoláškova asistenta, ale zároveň také životního partnera, si zahrál
slovenský herec Juraj Loj. „Mikolášek léčil podle svých slov více než pět milionů pacientů, lidé u něj
denně stáli fronty. Zároveň se ale nemohl smířit s tím, kdo vlastně je. Kromě jeho boje se silným
egem je zajímavé i emotivní jádro příběhu, také velmi vášnivé a bolestné… V obou směrech je tento
filmový příběh originální,“ dodala držitelka mnoha festivalových cen, Českého lva a tří nominací na
Oscara, režisérka Agnieszka Holland.
30. 3.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
VYSOKÁ DÍVKA
Drama, Rusko, 135‘, titulky, 15+, premiéra
Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo neuvěřitelných 900 dní. Válka zdevastovala celé město i
její obyvatele. Mezi zoufalými obyvateli dochází k vraždám, rabování a kanibalismu. V tomto pekle
hledají dvě mladé ženy cestu, jak znovu začít žít mezi ruinami zničeného města.
30. 3. – 1. 4. 19:45 VS
120 Kč
AFRIKOU NA PIONÝRU
Dokumentární, Road movie, Slovensko, 104‘, premiéra

Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr.
Celovečerní road movie Afrikou na Pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké
známe díky žlutým trabantům Dana Přibáně. Právě jedné z kultovních expedic žlutých trabantů se
vedoucí výpravy motorek do Afriky, dobrodruh a režisér Marek Slobodník sám na své Jawě 250
účastnil. Podobně, jako výrazné postavy filmových komiksových vesmírů dostávají vlastní filmy, tak i
jeho samostatné dobrodružství Afrikou na Pionýru mohou brát diváci jako takzvaný „spin-off“.
Cestovatelský dokument Afrikou na Pionýru ukáže dobrodružství, které nezná hranice a které žene
možnosti vlastního těla i svobodu ducha až do nejvyšších otáček. A zároveň přinese úchvatné záběry
a pohled na přírodu a život Afriky, jaký nemá obdoby. Pět jezdců strávilo v sedle Jawy Pionýr pět
měsíců, ze střední Evropy ke Kapskému městu ujelo přes 15 000 kilometrů. Na tom nejméně
pohodlném dopravním prostředku projeli pouští, pralesem i savanou, protnuli rovník a profrčeli
kolem Kilimandžára a dorazili až na nejjižnější místo afrického kontinentu, na Střelkový mys, kde se
setkává Indický oceán s Atlantickým. Během cesty spotřebovali 2500 litrů benzínu, natočili 360 hodin
záběrů, provedli snad milion drobných oprav a prožili si dvě malárie. „Afrika nám dala úplně jiný
pohled na život. Zažili jsme na cestě takovou volnost, jakou si v dnešním uspěchaném světě dokáže
představit jen málokdo. Uvědomili jsme si, že právě svoboda je to největší bohatství, které máme,“
říká cestovatel a dobrodruh Marek Slobodník.
Z mnoha hodin natočeného materiálu sestavil tým dobrodruhů průřez toho nejzajímavějšího. Vedle
opojného pocitu svobody zažili jezdci i řadu dramatických a nebezpečných situací. Kromě nádherných
panenských pláží Mozambiku se museli vyrovnat s nekonečnou pouští Súdánu, v etiopském vězení se
potkali s utečenci mířícími do Evropy, odvážili se do největšího městského slumu Kibera v Keni a dva z
nich pak podstoupili vlastní boj s nebezpečnou a mnohdy smrtící malárií.
Svět, ve kterém hlasitější zvuk může znamenat rozsudek smrti. „Rozbitá“ rodina, která zná cestu k
záchraně, je vržená do světa, v němž nemůže uplatňovat pravidla, jež jí doposud pomáhala přežít.
31. 3.
17:30 MS
60 Kč (bez dalších slev) SENIOR KLUB
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Dokumentární, ČR, 95‘
Filmový dokument o českém hudebním géniovi - Karlu Svobodovi natočil jeho syn Petr Klein Svoboda.
Dokument sleduje život slavného skladatele očima jeho syna. Známého autora oblíbených písní
poznáme blíže než kdy před tím. Uvidíme oficiální archivy, ale i ty, které zůstávaly dodnes veřejnosti
skryté. Součástí dokumentu jsou i unikátní záběry z domácího videa, kde uvidíme, že pracovní život a
ten soukromý byly pro skladatele zcela prolnuté. Mezi pozvanými hosty uvidíme Karla Gotta, Helenu
Vondráčkovou, Theodora Pištěka a další hvězdy české i světové kultury.
Na duben připravujeme:
Králíček Petr bere do zaječích, Štěstí je krásná věc, Pinocchio, Není čas zemřít, Černá vdova, Vyvolená
a další.

