PROGRAM KINA CENTRUM BŘEZEN 2018
1. - 2. 3.
17:00 VS
130 Kč (dětský 110 Kč)
3. - 4. 3.
15:30 VS
TRIKY S TRPASLÍKY
Animovaný, rodinný, USA, Kanady, 87‘, dabing, premiéra
Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. Tentokrát do Nové Anglie, ve které si pořídily
nádherný gotický dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků. Chloe má ale jiné starosti. Začíná chodit
do nové školy a snaží se spřátelit se svými spolužačkami. Navíc se do ní zakoukal kluk ze sousedství
Liam, který se ji neustále snaží oslnit. Chloe si ale postupně začne všímat, že se v domě dějí divné
věci. Všude jsou obaly od sladkostí, které někdo snědl. A co ti trpaslíci? Jako by snad na ni mrkli,
nebo se dokonce pohnuli? Chloe brzy pochopí, že trpaslíci jsou skutečně živí, a navíc mají dům
chránit před hrozbou z jiné dimenze. Tohle dobrodružství si rozhodně nesmí nechat ujít!
1. - 2. 3.
18:00 MS
110 Kč
4. 3.
20:00 VS
JÁ, TONYA
Komedie, životopisný, sportovní, USA, 120‘, titulky, 15+, premiéra
Černočerná komedie „Já, Tonya“ 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. V hlavní roli provokativní a kontroverzní Tonyi exceluje Margot Robbie, která zazářila jako
blonďatá sexy manželka Vlka z Wall Street a jako komiksová Harley Quinn v Sebevražedném oddílu.
3. 3.
20:00 VS
180 Kč
SEX PISTOLS: ANGLIE TU BUDE NAVŽDY
Záznam koncertu, VB, 75‘, 15+
Předprodej v pokladně kina.
Na hudební scénu vtrhli v roce 1975, udělali bordel a zmizeli stejně rychle, jako přišli. Legendárním
koncertem “Anglie tu bude navždy” oslavili 30 let a zmizeli znovu. Naštěstí ho zaznamenali pro velká
plátna kin…
1. - 2. 3.
19:30 VS
120 Kč
3. - 4. 3.
17:45 VS
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
Horor, mysteriózní, USA, Austrálie, 99‘, titulky, 12+, premiéra
Věříte na duchy? 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. Duchové, které na našem světě drží jen jejich
neukojitelná touha po pomstě. Jedinou šancí, jak je upokojit, je stavět pro ně sídlo. A tak vystrašená,
posedlá a prokletá lady Winchester staví dům zasvěcený duchům. Staví zámek, vězení a bludiště v
jednom, zatímco ti nejstrašnější z všudypřítomných démonů se stále snaží vyřídit si s Winchestery
svoje hrozivé účty.
5. 3.
17:00 MS
100 Kč (dětský 90 Kč)
FERDINAND
Animovaný, rodinný, USA, 99‘, 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. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako
malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. 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.
Bohužel 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. Celou událost vidí hledači býků na zápasy v koridě a rozdivočelý Ferdinand 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. Naštěstí se spřátelí s třemi šikovnými ježky, Unem,
Dosem a Kvatrem (prosím, neptejte se, kde je Tres). A když se k nim připojí jedna koza a pár dalších
býků, společně se vydají na dlouhou cestu Španělskem. Sice mají v patách pár pronásledovatelů, ale
to je určitě nemůže zastavit. Snad jen trochu zpomalit. Ostatně, jak říká sám Ferdinand: „Každý se
chová podle toho, jak vypadá, ala tak jednoduché to není. Zvláště v mém případě. Se mnou je to
složitější.“
5. 3.
18:00 VS
100 Kč
ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE
Jedinečná fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI, 100‘, soutěž + beseda
Červená Namibská poušť, unikátní přírodní poklady, život v poušti, pusté a obávané Pobřeží koster,
kolonie lachtanů, diamanty a diamantová města, pouštní sloni, žirafy, nosorožci, damani a další africká
zvířata, stromové aloe a jiné zvláštní rostliny, nadmíru zajímavé africké kmeny. Putování napříč
nádhernou a záhadnou Namibií opepří veselé, napínavé, tragické i strašidelné příběhy.
5. - 7. 3.
19:30 MS
110 Kč
LADY BIRD
Komedie, drama, USA, 94‘, titulky, 12+, premiéra
Kdybyste si chtěli Christine (Saoirse Ronan) jednoduše zaškatulkovat, zařadili byste ji mezi rebelky.
Není nijak zvlášť hezká a obličej plný akné maskuje růžovými vlasy. Není nijak zvlášť chytrá a tenhle
deficit vyrovnává tvrzením, že má umělecké sklony. Asi nejzajímavější je na ní to, že coby symbol
vzdoru odmítá své křestní jméno, sama si říká Lady Bird a chce, aby ji tak oslovovali i všichni ostatní.
Když se s ní setkáme poprvé, absolvujeme její brutální hádku s matkou, po které naštvaně vystoupí z
auta. Jedoucího. A přitom je tahle věčně nabručená holka se zlomenou rukou (následek výše
uvedeného incidentu) ve skutečnosti citlivá duše, která by se jen chtěla správně zamilovat a najít
smysl života, a je jen nervózní z toho, že se jí ani jedno zatím příliš nedaří.
6. - 7. 3.
17:30 VS
110 Kč
NOČNÍ HRA
Akční komedie, krimi, USA, 100‘, titulky, 15+, premiéra
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?
6. - 7. 3.
20:00 VS
120 Kč
RUDÁ VOLAVKA
Thriller, mysteriózní, USA, titulky, 140‘, 15+, premiéra
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 (Jennifer Lawrence) 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 (Joel Edgerton), 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?
8. - 9. 3.
17:00 VS
BLACK PANTHER 2D 120 Kč (dětský 100 Kč)
10. - 11. 3.
17:30 VS
BLACK PANTHER 3D 140 Kč (dětský 120 Kč)
Akční, dobrodružný, USA, 132‘, dabing, 12+
Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka T‟Chally, který se po smrti svého
otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal
novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou T‟Challovy
schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť T‟Challa je vtažen do
konfliktu ohrožujícího nejen Wakandu, ale i celý svět. Tváří tvář zradě a ohrožení musí mladý král
zmobilizovat své spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby porazil své nepřátele a zajistil
svému národu a jeho kultuře bezpečnou budoucnost.

8. - 9. 3.
17:30 MS
120 Kč (dětský 100 Kč)
10. - 11. 3.
15:15 VS
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Animovaný, rodinný, Německo, Austrálie, 85„, dabing, premiéra
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.
8. – 9. 3.
20:00 VS
140 Kč
10. - 11. 3.
20:30 VS
12. - 14. 3.
17:30 VS
TÁTOVA VOLHA
Komedie, ČR, 90‘, premiéra
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím,
že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), 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 (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav
Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc...
12. 3. 19:00 MS
100 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
S LÁSKOU VINCENT
Animovaný, životopisný, VB, Polsko, USA, 94‘, titulky, 12+, premiéra
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent (Loving Vincent) navazuje na
slova samotného génia, který jednou pronesl, že "může komunikovat pouze skrze své malby". Byl
natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960
originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových
děl. Slovy tvůrců by "rozložené obrazy dokázaly pokrýt celý Londýn nebo Manhattan". Jedná se o
první film svého druhu na světě. Předlohou pro animované obrazy jsou hrané scény se skutečnými
herci. V obsazení figurují jména jako Saoirse Ronan, Aidan Turner nebo Helen McCrory. Scénář vznikl
na základě 800 van Goghových dopisů adresovaných především jeho bratrovi. Příběh vrcholí v
červenci 1890, kdy se van Gogh léčící se z deprese postřelí do hrudníku a o dva dny později, ve svých
37 letech, na následky tohoto zranění umírá. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny.
12. - 14. 3.
19:45 VS
110 Kč
LABYRINT: VRAŽEBNÁ LÉČBA
Akční sci-fi, USA, 140‘, titulky, 15+
Thomas se skupinkou svých přátel unikl z nástrah Labyrintu. Společně prošli zkouškou ohněm při
vražedné cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, že už je konec, že to nemůže být horší. Přesto
mají ty nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí teprve před sebou. V epickém finále trilogie Labyrint
vede Thomas (Dylan O‟Brien) svou skupinu unikajících Placerů na jejich poslední a nejnebezpečnější
misi. Musejí se poprat o naději ve světě, který se hroutí pod tíhou zákeřné nemoci, musejí bojovat o
přežití mezi nakaženými a nepříčetnými „raply“ na straně jedné a nevyzpytatelnou organizací Z.L.S.N.
na straně druhé. Mohou vůbec ještě někomu a něčemu věřit?
13. 3.
17:00 MS
110 Kč
BIO SENIOR důchodci 60 Kč
14. 3.
17:00 MS
110 Kč (dětský 90 Kč)
ČERTOVINY
Pohádka, ČR, 101‘
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně zajít,
navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva
mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na
druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně,
kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest –
čerti musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.

15. - 16. 3.
17:00 VS
120 Kč (dětský 100 Kč)
17. - 18. 3.
15:00 VS
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Rodinný, fantazy, Norsko, 104‘, dabing, premiéra
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.
15. - 16. 3.
18:00 MS
120 Kč
TLUMOČNÍK
Tragikomedie, Slovensko, ČR, Rakousko, 113‘, titulky, 12+, premiéra
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.
15. - 16. 3.
19:30 VS
110 Kč
17. - 18. 3.
20:15 VS
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
Horor, USA, 85‘, titulky, 15+. premiéra
Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu, navštíví tři maskovaní psychopati a podrobí je
zkoušce až po ty nejzazší meze.
17. - 18. 3.
17:30 VS
120 Kč
TOMB RAIDER
Akční, dobrodužný, USA, 122‘, titulky, 12+, premiéra
Každá legenda má svůj začátek. Laře Croft (Alicia Vikander) je 21 let a právě zdědila obrovské
obchodní impérium. Její otec, bohatý šlechtic a známý dobrodruh, Lord Richard Croft (Dominic West),
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.
19. - 21. 3.
17:30 VS
120 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Drama, romantický, USA, 105‘, titulky, 15+
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii (Dakota Johnson) a Christiana (Jamie
Dornan) 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.
19. 3.
19:00 MS
100 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
HMYZ
Komedie, drama, ČR, 98‘, 12+, premiéra
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků "Ze života hmyzu". Během zkoušky se
prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je posledním celovečerním filmem
světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera.
19. - 21. 3.
20:00 VS
110 Kč
PŘÁNÍ SMRTI
Akční, USA, 103‘, titulky, 15+. premiéra
Lékař Paul Kersey (Bruce Willis) 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 (Elisabeth Shue) umírá a dcera (Camila Morrone) 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.
20. - 21. 3.
17:00 MS
115 Kč (dětský 90 Kč)
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Animovaný, rodinným, Rusko, 89‘, dabing
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se
střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima.
Hlavní hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého
bratra Kaie. Díky tomu se z nich staly tak trochu pohádkové celebrity. Zatímco Gerda to bere s
nadhledem, zasněný Kai se o něco hůře vyrovnává se svou popularitou, kdy mu u nohou pravidelně
omdlévají mladé dívky. Aby si od této vysilující slávy trochu odpočinuli, vydávají se do hor za svým
trollím kamarádem Ormem, kde na ně však nečeká žádná odpočinková dovolená, ale pořádné nové
dobrodružství.
22. - 23. 3.
17:00 VS
130 Kč (dětský 110 Kč)
24. - 25. 3.
15:15 VS
KRÁLÍČEK PETR
Rodinný, USA, 89‘, dabing, premiéra
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.
22. - 23. 3.
18:00 MS
110 Kč
MÁŘÍ MAGDALÉNA
Historický, drama, VB, USA, Austrálie, 130‘, titulky, 12+, premiéra
Máří Magdaléna patří k nejzáhadnějším biblickým postavám. Je opředena mnoha mýty, z nichž ten
nejčastější z ní dělá bývalou prostitutku, kterou napravilo setkání s Ježíšem Kristem, a ten
nejodvážnější jí přisuzuje úlohu jeho manželky. Garth Davis, režisér na Oscara nominovaného
dramatu Lion, se z ní rozhodl tuhle mýtickou slupku sejmout a natočil dojemný a působivý příběh
ženy, jež se provinila tím, že se narodila do špatné doby. V hlavních rolích historického dramatu hrají
na Oscara nominovaní Rooney Mara (Máří Magdaléna), Joaquin Phoenix (Ježíš Kristus) a Chiwetel
Ejiofor (apoštol Petr).
22. - 23. 3.
19:30 VS
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D - DABING 150 Kč
24. - 25. 3.
17:30 VS
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D - DABING 150 Kč
26. 3.
20:00 VS
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 2D - TITULKY 130 Kč
27. - 28. 3.
20:00 VS
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 2D - DABING 130 Kč
Akční, sci-fi, USA, 104‘, dabing + titulky, 12+, premiéra
Pokračování sci-fi Guillerma del Tora Pacific Rim – Útok na Zemi. Jake Pentecost se spojí s Mako
Moti, aby mohli společně velet nové generaci Jeagerů proti ničivé Kaiju hrozbě.

24. - 25. 3.
20:00 VS
130 Kč
26. - 28. 3.
17:45 VS
TÁTOVA VOLHA
Komedie, ČR, 90‘, premiéra
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím,
že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), 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 (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav
Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc...
26. 3.
19:00 MS
100 Kč FILMOVÝ KLUB 80 Kč
DEJ MI SVÉ JMÉNO
Drama, romantický, USA, Itálie, Francie, Brazílie, 132‘, titulky, 12+, premiéra
K rodičům sedmnáctiletého Elieho (Timothée Chalamet), do velké vily ze 17. století, přichází
prázdninový host, 24letý, pohledný a bohémský Oliver (Armie Hammer), student z Ameriky, který
spolupracuje s Elieho otcem na projektu o řecko-římském umění. Oliver je fascinovaný krásou umění
a dosyta si užívá svobody a italského naturelu. A Elie je fascinovaný Oliverem...
27. 3.
17:00 MS
90 Kč
BIO SENIOR důchodci 60 Kč
28. 3.
17:00 MS
90 Kč
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie, ČR, 83‘
"To tedy byl porod!" vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. "To
tedy byl porod!" je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale
tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že
ani Olga není jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii.
Městečko, kde se narodila, jí pro realizace milostných záměrů nestačí. A tak se přemístí do
velkoměsta. Nejprve prodává v dámském prádle, kde obslouží přes 3 tisíce žen, než se stane zázrak
a přijde ON! Ten první a pravý! To si aspoň Olga myslí do okamžiku, než ho přistihne při nevěře. Olga
studuje psychologii, a tak má svou situaci teoreticky zvládnutou. Praxe je ovšem jiná. Zvlášť, když se
potká s vyhlášeným děvkařem a ten ji odveze do karpatských hor. Anebo, když se málem utopí v
kanoi před očima toho mladíčka ...anebo, když zjistí, že ten kluk, který ji poprvé viděl nahou, není zas
takový kretén ...anebo, když pochopí, že její syn už není dítě ...anebo... těch "anebo" je na cestě, kde
Olga hledá báječný vztah, hodně. Určitě ale platí, že film Zoufalé ženy dělají zoufalé věci je komedie,
ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak... i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě
nesmíte vzdát!
29. - 30. 3.
16:30 MS
125 Kč (dětský 100 Kč)
31. 3. - 1. 4.
16:00 MS
SHERLOCK KOUMES
Animovaný, rodinný, USA, VB, 90‘, dabing, premiéra
Dobrodružná detektivní animovaná komedie Sherlock Koumes líčí největší případ sádrové verze
legendárního detektiva. Kdo jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků?
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste
sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý
detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je
taky ze sádry. Animovaná komedie Sherlock Koumes volně navazuje na úspěšnou trpasličí
shakespearovskou adaptaci Gnomeo a Julie, jen žánr romantického dramatu nahrazuje detektivkou.
29. 3. - 30. 3. 17:00 VS
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D - DABING 130 Kč
31. 3. - 1. 4.
17:00 VS
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D - DABING 130 Kč
2. - 3. 4.
17:30 VS
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 2D - DABING 110 Kč
4. 4.
17:30 VS
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D - TITULKY 110 Kč
Akční sci-fi, USA, 140‘, dabing + titulky, 12+, premiéra
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 (Mark Rylance). 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 (Tye Sheridan), je vržen do šílené, realitě na
hony vzdálené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií, nečekaných objevů a nebezpečí
29. a 31. 3.
20:00 VS
120 Kč
OPERACE ENTEBBE
Thriller, VB, 107‘, titulky, 12+, premiéra
Operace Entebbe je politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air
France na cestě z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí
radikálové Brigitte Kuhlman (Rosamund Pike) a Wilfred Bose (Daniel Brühl) společně se dvěma členy
lidové fronty pro osvobození Palestiny přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve
výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli, jinak začnou zabíjet rukojmí. Operace
Entebbe byla jedna z největších a nejnákladnějších záchranných akcí v historii.
30. 3.
20:00 VS
110 Kč
ERIC CLAPTON
Dokumentární, hudební, USA, 135‘, titulky, 12+, premiéra
„Clapton je Bůh“. Graffiti s těmito slovy zaplavily celý Londýn a Eric Clapton se stal díky své unikátní
hře na kytaru národním hrdinou. Dodnes je bezesporu jednou z největších ikon hudebního světa a
patří mezi nejlepší bluesové kytaristy. Díky svému osobitému stylu hry si vysloužil přezdívku Slowhand
čili Pomalá ruka. Dokumentární film Eric Clapton 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.
Na duben připravujeme: Expediční kamera 2018, V pasti času, Rampage: Ničitelé, Avangers: Infinity
war, Dvě nevěsty a jedna svatba, Kazišuci, Pepa, Gingo a další

