PROGRAM KINA CENTRUM BŘEZEN 2019
1. 3.
17:00 VS
LEGO PŘÍBĚH 2 2D 120 Kč (dětský 100 Kč)
2. - 3. 3.
15:00 VS
LEGO PŘÍBĚH 2 3D 140 Kč (dětský 120 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 107‘, dabing
V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh, se opět setkáme s hrdiny z
Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje za záchranu svého
milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí
čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než
obyvatelé města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO zavede
Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně
podivné galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu. Na jejich tažení projde zkouškou nejen
jejich odvaha a kreativita ale i mistrovské stavitelské dovednosti. Zároveň se ukáže, jak
výjimeční hrdinové to ve skutečnosti jsou.
1. 3.
18:30 MS
120 Kč
2. - 3. 3.
20:00 VS
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Drama, životopisný, VB, USA, 111‘, titulky, 12+, premiéra
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...
1. 3.
19:30 VS
120 Kč
2. - 3. 3.
17:45 VS
4. - 6. 3.
19:30 VS
ŽENY V BĚHU
Komedie, ČR, 93‘
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. 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 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. Dcery se ovšem do běhání
neženou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela čelí průšvihům svých synů, zatímco jejich
otec ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat o ruku. Bára touží po dítěti, jenže pro něj zatím
neuhnala toho pravého tatínka. Jak Bára sama s nadsázkou říká, asi jí nezbude nic jiného než
vykrást spermabanku. Kačka chlapa má, ale ten má jeden zásadní háček – manželku. Je zřejmé,
že dcery mají jiné priority než běžecký trénink. Věra proto musí napnout všechny síly, aby
rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova
vysněného maratonu.
4. - 6. 3.
17:00 VS
130 Kč (dětský 110 Kč)
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný, rodinný, USA, 104‘, 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?
4. - 6. 3.
18:00 MS
120 Kč
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
Horor, USA, 100‘, titulky, 15+. premiéra
Vysokoškolačka Tree bývala strašná mrcha, dokud ji osud nepotrestal tím, že ji nutil opakovaně
prožívat ten samý den, na jehož konci ji brutálně zabil magor v masce maskota její univerzity.
Každodenní krveprolití skončilo až ve chvíli, kdy Tree odhalila identitu pachatele (spolubydlící
Lori, která ji už nedokázala vystát) a poslala ho na věčnost. Mezitím se z mrchy stala přátelská
bytost věrně milující spolužáka Cartera, jenž jí v boji proti zabijácké časové smyčce pomáhal. Žili
by spolu patrně šťastně až do smrti, kdyby nedošlo k sérii řady nešťastných příhod, končících
tím, že se Tree znovu probudí v den svých narozenin, pár šťastných prožitých týdnů se
rozpustilo jako pára nad hrncem a jedinou jistotou, kterou Tree má, je smrt, jež na ni večer čeká.
Nabízí se prosté řešení – skočit za Lori, vyškrtnout ji ze života a vrátit ten svůj do normálu. Když
však Tree Lori najde, je její spolubydlící mrtvá. Cosi se změnilo… Ve snaze vrátit vše do normálu
přijde Tree záhy na to, že existují i horší věci než každodenní umírání.
7. - 8. 3.
16:45 MS
130 Kč
9. - 10. 3.
16:00 VS
PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný, rodinný, Belgie, 98‘, dabing, premiéra
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí
dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové
lásky a přátelství.
7. - 8. 3.
17:00 VS
CAPTAIN MARVEL 3D - DABING 150 Kč (dětský 130 Kč)
9. - 10. 3.
18:30 VS
CAPTAIN MARVEL 3D - DABING
11. 3.
20:00 VS
CAPTAIN MARVEL 2D - TITULKY 130 Kč (dětský 110 Kč)
12. - 13. 3.
16:30 VS
CAPTAIN MARVEL 2D - DABING
Akční, sci-fi, USA, 128‘, titulky + dabing, 12+, premiéra
Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela novým
dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol
Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne
mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou
spojenců přímo v srdci konfliktu
7. 3.
19:15 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB
90 Kč
ZELENÁ KNIHA
Drama, komedie, USA, 130‘, titulky, 12+. premiéra
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk" Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi
newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský
klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara® Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a
bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne moc
vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu (Linda Cardellini) a smažená kuřata. Dr.
Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných mravů a pevných zásad. Aby společně
překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné
přešlapy. Originální komedie Zelená kniha získala tři Zlaté glóby. Režisér Peter Farrelly (Blbý a

blbější; Já, mé druhé já a Irena; Něco na té Mary je) se inspiroval příběhem skutečného přátelství
a natočil jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku 2018.
8. 3.
20:00 VS
90 Kč
EXPLOZE VIETNAM ON MOTORBIKES
Dokumentární, ČR, 35‘ + 20‘ beseda
Pět Bruntaláků na motorkách přes celý Vietnam bez řidičáku. Čeká na vás 3614km dlouhé a
nevšední dobrodružství na dvou kolech přes zemi, která je mnohým neznámá. Dokumentární
film, který vás provede životem obyčejným, ale šťastným.
9. – 10. 3.
19:00 MS
120 Kč
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Komedie, Francie, 98‘, dabing, 12+, premiéra
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie a tudíž i správní maloměšťáci, se tak
trochu s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a
podařilo se jim překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi.
Jejich čtyři švagrové Rachid, David, Chao a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů
opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou právě Cloude a Marie Verneuilovi? Jejich obavy, že se z
jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších
důvodů jak je ve Francii všechny udržet. A to nejlépe tak, že jim dokáží, že je Francie tou
nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do této chvíle svorně s velkou chutí
nadávali.
11. 3.
16:30 MS
90 Kč
HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
Dobrodružný, komedie, USA, 90‘, dabing
V pokračování úspěšné komedie Husí kůže opět pár zvědavých teenagerů oživí monstra
uvězněná v knihách, a to navíc na Halloween! Příšery v čele se Slappym jsou rozhodnuté
ovládnout svět a tuto pohromu může odvrátit pouze na Sam, Sonny a jeho sestra Sarah. Čas však
stojí proti nim….
11. - 3.
17:00 VS
SENIOR KLUB
60 Kč
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební, životopisný, VB, 134', titulky, 12+
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian
Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho
Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního
zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě
Bohemian Rhapsody. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní
spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce
1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších
show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.
12. - 13. 3.
18:00 MS
110 Kč
ÚHOŘI MAJÍ NABITOvKomedie, ČR, 101‘
Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři mají
nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení)
stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do
svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou
jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát a chudým dávat. Všechno jde hladce až do
okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Kam až může vést lidská
hloupost ve spojení s nešťastnou shodou okolností?!
12. 3.

19:30 VS

90 Kč

ZRODILA SE HVĚZDA
Romantický, drama, hudební, USA, 136‘, titulky, 15+
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda 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 (Lady Gaga). 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 pódií a o to více se potýká se svými vnitřními démony
13. 3.
19:30 VS
250 Kč (studenti, důchodci nad 65 let, ZTP 220 Kč)
JEROME ROBBINS
Záznam baletu, 120‘,
Předprodej v pokladně kina
Záznam baletu z Pařížské opery - Jerome Robbins se během své šedesátileté kariéry stal patrně
nejvýznamnějším choreografem baletu a muzikálu pro 20. století. Do dějin se nesmazatelně
zapsal například choreografií k West Side Story nebo k Šumařovi na střeše. Dokonalým
způsobem se mu tancem dařilo vyprávět příběh a vytvářet úžasné postavy. Balet pařížské Opery
považoval Jerome Robbins za svůj druhý domov hned po své domovské scéně baletu
Metropolitní opery v New Yorku. Byl to právě on, kdo pro své baletní představení „Fancy Free“
objevil tehdy zcela neznámého skladatele Leonarda Bernsteina. Jejich balet Fancy free pak
vzbudil nadšení, stal se senzací a při své premiéře v roce 1944 v Metropolitní opeře se tvůrci
museli 22krát vrátit před oponu na děkovačku, než je aplaus obecenstva propustil. Toto baletní
představení vzniklo jako pocta Jerome Robbinsovi a snaží se představit pestrost, neuvěřitelný
rozsah, imaginaci, obrovský talent a genialitu jeho práce na jevišti. Přední tanečníci baletu Opery
v Paříži pod taktovkou představí pod taktovkou ruského dirigenta Valerye Ovsiyanikova to
nejlepší ze čtyř Robbinsových baletů. Rozmáchlý a energický Glass Pieces s hudbou Philipa
Glasse, intimní Faunovo odpoledne s hudbou Claude Debussyho, i jedinečný A Suite of Dances
vytvořený kdysi na hudbu Johana-Sebastiana Bacha speciálně pro Mikhaila Baryšnikova.
Samozřejmě nemůžou chybět ani námořníci v baru v legendárním baletu Fancy Free.
14. 3.
17:00 MS
KOUZELNÝ PARK 2D 130 Kč (dětský 110 Kč)
15. 3.
17:00 VS
KOUZELNÝ PARK 3D 150 Kč (dětský 120 Kč)
16. - 17. 3.
15:15 VS
KOUZELNÝ PARK 3D
18. - 20. 3.
17:00 VS
KOUZELNÝ PARK 2D
Animovaný, rodinný, USA, Španělsko, 85‘, dabing, premiéra
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve své
představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální zákony
popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. Například bezpečáka tu
dělá dikobraz, který se všeho bojí a ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny, o údržbu se starají
dva bobří vtipálci a tak by se dalo pokračovat. June však není pouze snílek, ale taky hodně
praktická holka, která zkouší aspoň některé z těch fantastických modelů reálně postavit z toho,
co jí zrovna přijde pod ruku. Asi tušíte, že takové pokusy nemůžou dopadnout dobře a většinou
končí demolicí celého sousedství. Po jedné takové mimořádné destrukci June slíbí, že už začne
sekat dobrotu, všední i nevšední starosti ji navíc připraví i o chuť vymýšlet výjimečné atrakce
aspoň teoreticky. June přestane snít. Jednoho dne ji však osud a šťastná místa zavedou na
zpustlé místo, kde kdysi skutečně existoval park, jaký si vysnila. Dokáže June znovu probudit
vlastní fantazii a zastavit jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí? Zdejší mluvící zvířecí
personál na ni dost spoléhá. Jinou naději totiž nemají.
14. 3.
18:00 VS
110 Kč
FLORIDA A HAVAJ NA HAVAJI

Nová diashow manželů Motani o jejich cestě po Floridě a Havajských ostrovech, 110‘ + beseda a
losování o ceny
V pásmu uvidíme jedinečné výpravy na lodi, plachetnici, na kajaku i vodním skútru. Na Floridě
spatříme vodní ptáky, aligátory a kapustňáky. Budeme hledat zkamenělé žraločí zuby.
Navštívíme slavné zábavné parky, dům Hemingwaye, Edisona a Forda. Strhne nás pravý
indiánský tanec. Poté navštívíme havajské ostrovy, kde nás uchvátí mořský svět. Zaplaveme si
mezi žraloky v kleci i bez klece, mezi divokými delfíny, mantami, mořskými želvami, barevnými
rybičkami a murénami. Uvidíme velryby, mangusty, veselého pavouka, barevné pláže, vodopády,
tropickou vegetaci, surfery, krásné havajské tanečnice, aktivní sopky a žhavou tekoucí lávu.
14. - 15. 3.
19:00 MS
130 Kč
16. - 17. 3.
20:15 VS
SKLENĚNÝ POKOJ
Drama, ČR, Slovensko, 104‘, 12+, premiéra
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.
Rodinný život, jaký si Liesel vysnila, prostoupený světlem a klidem průzračného prostoru,
naplněný láskou a umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho.
Viktor je Žid, a Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu. Rodina se připravuje na odchod do
exilu. Další ranou je pro Liesel bolestné zjištění, že Viktor má poměr s mladou ženou Katou, jíž
jako válečné uprchlici poskytli ve svém domě azyl. Liesel se silněji upíná k Haně. Zatímco ona je
ve svých citech rezervovaná, Hana je volnomyšlenkářka, která si ráda užívá všeho šťavnatého, co
život přináší. A přestože Liesel cítí, že za jejich přátelstvím klíčí něco víc, brání se dát tomu
průchod. V panice a zmatku, které provázejí německou invazi, Landauerovi za dramatických
okolností prchají z Československa. Vila však zůstává a její příběh pokračuje.
Hana a její manžel Oskar, právník Landauerových se rozhodli zůstat v Brně. Díky poměru s
německým konstruktérem Stahlem se před Hanou otevře možnost návratu do magického
Skleněného pokoje a ona oživuje vzpomínky na Liesel a předválečnou dobu plnou nadějí. Nucené
odloučení jakoby posilovalo jejich vzájemné city. Obě ženy si píší bez toho, aby se dočkaly
odpovědí a dozvěděly se, jaký je osud té druhé. Po válce je vila zničená, okna rozmetala bomba.
Naděje, kterou Skleněný pokoj symbolizuje, však zůstává.
15. 3.
19:30 VS
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D 140 Kč
16. - 17. 3.
17:30 VS
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D
Dobrodružný, sci-fi, USA, 122‘, dabing, 12+
Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, přesto v něm žijí lidé, kteří nezištně
pomáhají jiným. Tak třeba kyberdoktor Ido (Christoph Waltz) prolézá skládky, aby našel funkční
součástky, které může implantovat lidem, co o část těla přišli. Takhle objeví Alitu (Rosa Salazar),
poničeného kyborga se srdcem a duší dospívající dívky, a vrátí jí život. Po probuzení Alita vůbec
nic neví. Nepamatuje si svou minulost, nepoznává svět kolem sebe, ale okamžitě nasává
nepřeberné množství nových informací. Se životem vrstevníků Alitu seznamuje Hugo (Keean
Johnson), mladý rebel s motorkou, který ji od prvního setkání mimořádně imponuje. Díky své
zvědavosti pozná Alita i odvrácenou stránku města Iron City, v němž s doktorem Idem žije.
Fyzickou konfrontací se zdejším podsvětím v sobě objeví mimořádné, smrtící schopnosti. V tu
chvíli se dostane do hledáčku skupiny nájemných zabijáků, kteří terorizují město, ale teď dostali
jediný úkol – najít a zničit Alitu. Z obyčejné kyberholky se stane bojový anděl. A konečně si
vzpomene, jaké je její poslání.
18. - 19. 3.
NA STŘEŠE

19:00 MS

100 Kč

Komedie, drama, ČR, 100‘, 12+
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému
Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec
sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití
nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka, který
hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch,
tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. Každý z nás totiž potřebuje, aby jej
někdo potřeboval. A Song potřebuje kromě teplého oblečení a střechy na hlavou někoho, kdo mu
bude důvěřovat. Lze však důvěřovat neznámému klukovi? Profesor Rypar se o to pokusí i za
cenu, že musí sem tam slevit ze svých zásad a jeho střecha se musí trochu rozšířit. Ale dokáže
Song tuto důvěru skutečně oplatit?
18. 3.
19:30 VS
110 Kč
FAVORITKA
Drama, komedie, historický, Irsko, VB, USA, 119‘, titulky, 15+
Na začátku 18. století vládne Velké Británii královna Anna (Olivia Colman), poslední z rodu
Stuartovců, která se do historie zapsala spíše neslavně. Je plachá a přehlížená, trpí bolestivou
dnou a není příliš vzdělaná, což z ní činí perfektní oběť manipulátorů. Její jedinou oporou v
životě je lady Sarah (Rachel Weisz) a jejich vztah postupně přerůstá až do jakési milostné
symbiózy. Sarah se díky tomu dostala do nejvyšších kruhů britské aristokracie a za nejistou
královnu prakticky vládne. Zpoza královnina trůnu činí všechna důležitá rozhodnutí ohledně
chodu státu a probíhající války o španělské dědictví. Zároveň si svou pozici ostře střeží a nikoho,
kdo by se pokusil královnu ovlivnit, k ní nepustí. Podcenila jen svou sestřenici Abigail (Emma
Stone), která na dvůr přijela prosit o práci služebné poté, co její rodina zbankrotovala. Sarah ji z
lítosti přijala. Netuší však, že by ctižádostivá Abigail mohla ohrozit její roli královniny favoritky.
Zatímco tedy Abigail díky oblibě panovnice rychle stoupá společenským žebříčkem, od Sarah se
začíná přízeň odvracet. A to nemůže zůstat bez odplaty
19. - 20. 3.
19:30 VS
130 Kč
MRAZIVÁ POMSTA
Akční, thriller, VB, 118‘, 15+, premiéra
V Mrazivé pomstě, strhujícím akčním thrilleru plném černého humoru, hraje Liam Neeson Nelse
Coxmana, muže od rodiny, jehož klidný život s manželkou (Laura Dern) je obrácen vzhůru
nohama, když jim za podivných okolností zemře syn. Nels začne pátrat po pravdě o smrti svého
potomka na vlastní pěst a jeho touha po spravedlnosti se rychle změní v krutou mstu. Drogový
král přezdívaný Viking (Tom Bateman) postupně záhadně přichází o své zabijáky a Nels se
pomalu mění z příkladného občana v chladnokrevného mstitele, který nedovolí ničemu a
nikomu, aby mu stál v cestě.
20. 3.
19:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
ŠŤASTNÝ LAZZARO
Drama, Itálie, Švýcarsko, Francie, Německo, 125‘, titulky, 12+, premiéra
Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a upřímný, až se některým lidem zdá hloupý. Žije v odlehlé
části Itálie v izolované komunitě rolníků, kteří už před desítkami let ztratili kontakt se zbytkem
světa a bez nároku na mzdu, vzdělání nebo slušné životní podmínky tvrdě pracují pro svou
vychytralou paní. Bez možnosti srovnání však žijí svým způsobem šťastně. Když skupinu
zotročených venkovanů shodou náhod objeví policie, rolníci zjišťují, v jaké lži léta žili a s vidinou
splněných snů se vydávají do města. Zatímco ostatní prožívají tvrdý střet s novou realitou,
Lazzaro zůstává i uprostřed moderního světa až dojemně bezelstný a přirozený a působí jako
střípek ztracené minulosti. Magický film Alice Rohrwacherové skládá působivou poctu klasické
kinematografii, z festivalu v Cannes si odvezl Cenu za nejlepší scénář.
21. - 22. 3.
17:00 MS
100 Kč
RAUBÍŘ RALF A INTERNET

Animovaný, rodinný, USA, 113‘, dabing
Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodružství Raubíř Ralf a internet. Známý
videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout
riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem
Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s občany internetu, mezi které patří například
podnikatelka zvaná Joo (v původním znění Taraji P. Henson), která je hlavním algoritmem a duší
trendové stránky BuzzzTube a Shank, drsná závodnice z ještě drsnější závodní hry zvané
Masakr.
21. - 24. 3.
17:30 VS
130 Kč
25. - 27. 3.
20:00 VS
LOVENÍ
Romantická komedie, ČR, 100‘, 12+, premiéra
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.
21. - 24. 3.
20:00 VS
130 Kč
PAŠERÁK
Krimi, USA, 116‘, titulky, 15+, premiéra
Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti letech zlomený,
opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je
mu nabídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví, že se právě upsal
jako kurýr drogovému Mexickému kartelu. Počíná si dobře — popravdě tak dobře, že zboží,
které přepravuje, roste exponenciálně na objemu až vše dospěje do okamžiku, kdy Earl dostává
celý kšeft na starosti. Earlovy potíže s nedostatkem peněz jsou tytam, jeho minulost je mu však
neúprosně v patách a kartel není jediný, kdo na Earla dohlíží. Tajemný pašerák také poblikává na
radaru snaživého agenta DEA Colina Batese (Bradley Cooper). Dávné hříchy na Earla doléhají a
není jisté, podaří-li se mu všechny urovnat dříve než bude dostihnut strážci zákona nebo
vymahači Kartelu.
23. - 24. 3.
15:15 VS
120 Kč
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Dobrodružný, rodinný, Francie, Norsko, Finsko, 86‘, dabing, premiéra
Putování se sobíkem vypráví o boji za přežití malého divokého soba, křehkého a zranitelného,
který se musí potýkat s nebezpečím a výzvami, které ho čekají během jeho prvního roku života.
Jeho velké dobrodružství se odehrává v překrásných krajinách Laponska.
25. - 27. 3.
17:00 VS
120 Kč
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Dobrodružný, sci-fi, USA, 122‘, dabing, 12+
Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, přesto v něm žijí lidé, kteří nezištně
pomáhají jiným. Tak třeba kyberdoktor Ido (Christoph Waltz) prolézá skládky, aby našel funkční
součástky, které může implantovat lidem, co o část těla přišli. Takhle objeví Alitu (Rosa Salazar),
poničeného kyborga se srdcem a duší dospívající dívky, a vrátí jí život. Po probuzení Alita vůbec
nic neví. Nepamatuje si svou minulost, nepoznává svět kolem sebe, ale okamžitě nasává
nepřeberné množství nových informací. Se životem vrstevníků Alitu seznamuje Hugo (Keean
Johnson), mladý rebel s motorkou, který ji od prvního setkání mimořádně imponuje. Díky své
zvědavosti pozná Alita i odvrácenou stránku města Iron City, v němž s doktorem Idem žije.

Fyzickou konfrontací se zdejším podsvětím v sobě objeví mimořádné, smrtící schopnosti. V tu
chvíli se dostane do hledáčku skupiny nájemných zabijáků, kteří terorizují město, ale teď dostali
jediný úkol – najít a zničit Alitu. Z obyčejné kyberholky se stane bojový anděl. A konečně si
vzpomene, jaké je její poslání.
25. - 26. 3.
17:30 MS
90 Kč
LEDOVÁ SEZÓNA 2: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Animovaný, rodinný, USA, Indie, 90‘, dabing
Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou se
medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom, jak
být dravým, děsivým a nebezpečným vládcem promrzlých planin docela pokulhává. Je to dobrák
od kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední medvěd, žije na severním pólu a musí se
stát vůdcem. Aby získal aspoň trochu potřebného respektu, tak se se svým medvědím synem a
osvědčenou skupinou potrhlých nezničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí. Do
New Yorku. Tady si podle plánu užije chvíle slávy a obdrží slavnostní klíč k městu. Ale kam
šlápne, tam rostou průšvihy a zmatky. Nechtěně se zaplete do bankovní loupeže, vyvolá
obrovskou policejní honičku a nakonec jsou všichni rádi, že město, kam přijel, po jeho odjezdu
ještě stojí. Ten hlavní úkol krále severu čeká Norma až zpátky doma. Chamtivá korporace začala
těžit led jeho domova a Norm se odhodlá k bláznivému kroku. O osudu jejich cenného ledu, na
kterém všichni žijí, rozhodne jedno velkolepé hokejové utkání. Sob do brány, lumíci do obrany,
tuleňové na křídla a medvěd do útoku. Zvířata severu dávají dohromady báječné hokejové
družstvo a začínají trénovat na zápas s dosud neporaženými šampiony
27. 3.
18:00 MS
SENIOR KLUB
60 Kč
NARUŠITEL
Drama, ČR, 90‘, 12+
Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i bezbřehou lásku k létání přináší
do kin film Narušitel. Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné
chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní
bezpečnosti a jejích udavačů. Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouží v
armádě dvacet let. Pak se ale po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAFpři
pokusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá jiné východisko, než se ho pokusit napodobit.
„Jste narušitel, následujte mě,“ jsou slova, která sám často hlásí do vysílačky, když nutí k přistání
ty, kdo se na západ za svobodou vydávají vzduchem v letadlech. Teď se o stejně zoufalý útěk
musí pokusit i on.
28. - 29. 3.
17:00 VS
DUMBO 3D 150 Kč (dětský 120 Kč)
30. - 31. 3.
15:00 VS
DUMBO 3D
1. - 3. 4.
17:00 VS
DUMBO 2D 130 Kč (dětský 110 Kč)
Rodinný, fantazy, USA, 123‘, dabing, premiéra
Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera (Colin
Farrell) a jeho děti Milly (Nico Parker) a Joe (Finley Hobbins), 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 (Michael Keaton), 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 (Eva Green).
Záhy však Holt Farrier zjišťuje, že pod nablýskaným povrchem zábavního podniku Dreamland,
se skrývá nejedno temné tajemství.
28. - 29. 3.
17:45 MS
100 Kč
LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie, romantický, ČR, 98‘

Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) 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 (Jaromír Hanzlík). 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…
28. - 29. 3.
20:00 VS
110 Kč
30. - 31. 3.
17:45 VS
ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
Drama, Island, 97‘, titulky, 12+, premiéra
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…
30. - 31. 3.
20:15 VS
120 Kč
1. - 2. 4.
18:00 MS
MY
Horor, USA, 121‘, titulky, 15+, premiéra
Adelaide Wilsonová (Lupita Nyong'o) přijíždí s manželem a dvěma dětmi na prázdninový pobyt
na chatu na kalifornském pobřeží, kde jako malá trávila léto. Na první pohled vyrovnaná a
spokojená žena v sobě skrývá velké trauma z dětství a hned po příjezdu v ní řetězec zdánlivě
nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu a pocit, že rodinná idyla brzy skončí. Předtucha se
promění v realitu, když se uprostřed noci na příjezdové cestě k domu objeví čtveřice podivínů,
kteří na rodinu záhy zaútočí. Děsivá noční můra je o to strašlivější, že ti útočníci vypadají úplně
stejně jako Wilsonovi. Jen mají v rukou zbraně. A neváhají je použít.
Na duben připravujeme:
Expediční kamera 2019, Zraněná srdce, Shazam, Teroristka, Dobrodružství Čtyřlístku, Hellboy,
Řbitov zvířátek, Avengers: Endgame a další

