PROGRAM KINA CENTRUM DUBEN 2018

1. 4.
16:00 MS
125 Kč (dětský 100 Kč)
SHERLOCK KOUMES
Animovaný, rodinný, USA, VB, 90‘, dabing, premiéra
Dobrodruţná 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, ţe je
taky ze sádry. Animovaná komedie Sherlock Koumes volně navazuje na úspěšnou trpasličí
shakespearovskou adaptaci Gnomeo a Julie, jen ţánr romantického dramatu nahrazuje detektivkou.
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 2D - TITULKY 110 Kč
Akční sci-fi, USA, 140‘, dabing + titulky, 12+, premiéra
Děj filmu legendárního reţiséra 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). Kdyţ Halliday zemře, odkáţe své
nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS.
Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět. Kdyţ se k závodu o nalezení Velikonočního vajíčka
rozhodne přidat nenápadný mladý hrdina Wade Watts (Tye Sheridan), je vrţen do šílené, realitě na
hony vzdálené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií, nečekaných objevů a nebezpečí
1. 4.
19:00 MS
100 Kč (členové FK 80 Kč)
TVÁŘ VODY
OSCAR 2017 - nejlepší film
Drama, fantazy, USA, 123‘, titulky, 15+
V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podivuhodným obojţivelným monstrem
nalezeným v Amazonii. Ví se o něm velmi málo – domorodci jej uctívali jako boha, můţe dýchat na
vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je povaţován za nebezpečného tvora. V laboratoři jej drţí
a bezohledně zkoumá ambiciózní vládní agent Richard Strickland (Michael Shannon). Zachází s ním
spíše jako s biologickým materiálem neţ s ţivou bytostí. Jeho experimenty neberou ohledy na to, zda
objekt zkoumání zůstane na ţivu. Ve stejné laboratoři pracuje němá uklízečka Elisa (Sally Hawkins) a
kdyţ se náhodou střetne s uvězněným stvořením, dokáţe s ním navázat takovou komunikaci, k níţ
není potřeba ţádných slov. Stačí jim gesta a emoce. Elisa jej nevnímá jako nebezpečnou zrůdu, cítí
především jeho strašlivou osamělost. Je to i tím, ţe tato záhadná bytost má jednu základní vlastnost
vody. Jak voda přijímá tvar nádoby, tak stejně tento vodní tvor přijímá vlastnosti kaţdého, s kým se
potkává, a odráţí tak jeho agresivitu i osamělost nebo bezpodmínečnou lásku. Díky tomu se mezi ním
a vnímavou Elisou vytvoří silné pouto. V okamţiku, kdy hrozí další brutální pokusy, Elisa pochopí, ţe
je čas na společný útěk. A protoţe jsme v 60. letech minulého století, neobejde se to bez účasti
sovětských špiónů.
2. - 4. 4.
17:00 MS
100 Kč (dětský 80 Kč)
PRAČLOVĚK
Animovaný, rodinný, VB, 90‘, dabing
Příběh animované komedie Pračlověk se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli
mamuti a lidé si váţili svých rodných jeskyní. Britské studio Aardman Animations v čele s oscarovým
reţisérem Nickem Parkem po takových filmech jako jsou Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka
Shaun přichází s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná nebo bronzová? Dug je typický
neohroţený hrdina dosud ţijící v celkem poklidně probíhající době kamenné. A teď, spolu se svým
čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou.
Vtrhla k nim doba bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm. Dug se nakonec díky náhodě ocitá
přímo uprostřed nepřátelského území a tam vsadí budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které
se dvě stejně velké skupiny bojovníků snaţí kopat do koţené koule.
2. 4.
19:15 MS
110 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
MEČIAR
Dokumentární, Slovensko, ČR, 89‘, 12+, premiéra

Dokumentární snímek Mečiar, který v produkci HBO Europe a společností PubRes a Negativ natočila
reţisérka Tereza Nvotová (Jeţíš je normální!), sleduje bývalého slovenského politika Vladimíra
Mečiara a jeho dopad na slovenskou společnost včetně osobního ţivota autorky. Té byl v době
Sametové revoluce jeden rok. Po pádu komunistického reţimu se do konkurzu na ministra vnitra
přihlásil do té doby nikomu neznámý právník z maloměsta – Vladimír Mečiar. Ten se po výhře dostává
aţ na politický vrchol, odtud vládne zemi bez skrupulí a za pomoci v demokratickém zřízení těţko
pochopitelných praktik. Na pozadí rozdělování Československa si Tereza se svými kamarády hraje na
politiky s Mečiarem v hlavní roli. Snímek Mečiarnepojednává jen o jedné etapě slovenských dějin.
Popisuje univerzální a v současnosti velmi aktuální téma, podobný archetyp politika se objevuje po
celém světě.
3. 4.
19:15 MS
100 Kč
BIO SENIOR 60 Kč
PREZIDENT BLANÍK
Komedie, ČR, 90‘, 15+
Antonín Blaník je jedním z nejvýznamnějších lobbistů v zemi. Pracuje pro politické strany, pro
samotného prezidenta a hlavně sám pro sebe. Jednoho dne se rozhodne, ţe uţ je na čase vystoupit z
politického zákulisí, a oznámí kandidaturu na funkci prezidenta České republiky. Kampaň, ve které s
pomocí tajemníka Ţíţaly a asistentky Lenky naslibuje lidem, co jim nikdo nemůţe dát, má úspěch.
Tondova kandidatura však skončí dřív, neţ začala, protoţe Ţíţala nedoručí na ministerstvo včas
podpisové archy. Jenţe to by nebyl Tonda Blaník, aby si s takovou „nepříjemností“ neporadil. Je přece
ještě dost jiných kandidátů a do Tondovy hlavy nikdo nevidí… Příběh filmu navazujícího na úspěšný
seriál se odehrává na pozadí skutečných událostí druhé přímé volby prezidenta České republiky.
Vystupuje v něm celá řada reálných aktérů českého politického a společenského ţivota.
4. 4.
19:00 MS
100 Kč (členové FK 80 Kč)
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
OSCAR 2017 - hlavní herečka
Krimi, USA, 115‘, 15+. titulky
Mildred Haynes zavraţdili dceru Angelu. Vyšetřování vraţdy se neúspěšně táhne a Mildred se
rozhodne jednat. Před vjezd do města, kde ţije, umístí tři billboardy s velmi kontroverzními vzkazy
určenými pro Williama Willoughbyho, šéfa místní policie. Drama plné černého humoru od Oscarového
reţiséra Martina McDonagha.
5. - 6. 4.
17:00 MS
110 Kč
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Animovaný, rodinný, Německo, Austrálie, 85‘, dabing
V Májině úlu to bzučí vzrušením, uţ dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s
důleţitým vzkazem pro královnu. Obdrţí její úl uţ konečně pozvánku na Velké medové hry? Ale
Májino nadšení rychle opadne, kdyţ zjistí, ţe její úl nejenţe se nesmí soutěţe zúčastnit, ale ţe
císařovna také poţaduje, aby její úl odevzdal polovinu letní sklizně medu jako příspěvek na výţivu
atletů soutěţících na Velkých medových hrách. V rozporu s přáním královny se Mája rozhodne odjet
do Buzztropolis a osobně se postavit před císařovnu.
5. 4.
19:15 MS
100 Kč
BUFO ALVARIUS
Dokumentární, ČR, 65‘, premiéra
Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeO-DMT a ţábě
Bufo Alvarius ze sonorské pouště. Film je koncipován jako strhující audio-vizuální dobrodruţství, které
umocňují originální záţitkové animace inspirované touto mimořádnou látkou. Fascinující výpovědi
skupiny psychonautů, kteří se za zkušeností s Bufo Alvarius vydali na cestu do Jiţní Ameriky,
dokreslují osobní příběhy nestora transpersonální psychologie Stanislava Grofa a novodobého
šamana Octavio Rettiga, který ceremoniální kontakt s uvedenou substancí zprostředkoval tisícům
dobrovolníků z celého světa. Mnohým změnila ţivot. Původní záměr tvůrců natočit dokumentární
reportáţ vygradoval do intenzivní filmové meditace o povaze vědomí a bytí.(
6. 4.
19:15 MS
110 Kč
DO VĚTRU
Drama, ČR, 75‘, 12+, premiéra
Příběh tří mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem řeckých ostrovů. Nespoutaní
sourozenci Matyáš (Matyáš Řezníček) a Natálie (Jenovéfa Boková) se plaví jako posádka plachetnice,
na jejíţ palubu přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza (Vladimír Polívka). Postupné
sbliţování Natálie s Honzou naruší dokonalé souţití sourozenců a na povrch začínají vyplouvat

skutečnosti, které ukáţí jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném světle. Neobvyklý milostný
trojúhelník odehrávající se v atraktivním jachtařském prostředí přibliţuje prostřednictvím hlavních
hrdinů touhy a obavy současné mladé generace. Debutující reţisérka Sofie Šustková natočila s
mladým štábem svou generační výpověď na omezeném prostoru plachetnice v širém moři a na
malebných ostrůvcích Severních Sporád.
5. - 6. 4.
18:30 VS
110 Kč
7. - 8. 4.
20:00 VS
GRINGO: ZELENÁ PILULE
Akční komedie, USA, 110‘, titulky, 15+, premiéra
V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník Harold Soyinka (David Oyelowo) vyjede
na projíţďku a po překročení mexické hranice věci naberou nečekaný spád. Kdyţ se Harold zaplete s
mexickými narkobarony, mezinárodními ţoldáky a americkým úřadem pro boj s narkotiky DEA,
překročí tenkou hranici mezi slušným občanem a zločincem. A kdyţ se snaţí zůstat naţivu na jednom
z nejnebezpečnějších míst na světě, vyvstává otázka: vězí tento obyčejný muţ aţ po uši v problémech
nebo má vše plně pod kontrolou?
7. - 8. 4.
15:15 VS
120 Kč (dětský 100 Kč)
TRIKY S TRPASLÍKY
Animovaný, rodinný, USA, Kanady, 87‘, dabing
Chloe a její maminka Catherine se uţ 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 snaţí se spřátelit se svými spoluţačkami. Navíc se do ní zakoukal kluk ze sousedství
Liam, který se ji neustále snaţí oslnit. Chloe si ale postupně začne všímat, ţe 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, ţe trpaslíci jsou skutečně ţiví, a navíc mají dům
chránit před hrozbou z jiné dimenze. Tohle dobrodruţství si rozhodně nesmí nechat ujít!
7. - 8. 4.
17:30 VS
120 Kč
ZTRATILI JSME STALINA
Komedie, VB, Francie, Belgie, 106‘, titulky, 12+, premiéra
5. března 1953 umírá muţ. Tím muţem je Josef Stalin. Po jeho skonu vypuká v řadách jeho
nejbliţších naprostý zmatek a panika. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli jen
pomyslet. Vţdyť Lenin byl, je a bude vţdy ţivý. Proč by nemohl i Stalin? Během jeho ţivota se
soustředili především na to, jak jej přeţít. A teď se začnou naplno projevovat absurdní a pokřivené
charaktery všech těchto Stalinových pohrobků. Začíná boj o veškerou moc nad komunistickou říší,
která do této chvíle patřila jen a pouze brutálnímu diktátorovi. O nejvyšší post nebo aspoň o bezpečné
místečko pod ním se perou ti, kteří se za dobu Stalinovy krutovlády dokázali zbavit jakéhokoli
vlastního názoru. Stále se ujišťují, co by tomu nebo tamtomu řekl Stalin, a co by se jim za to asi tak
mohlo stát. Povýšení? Gulag? Provaz? Koho se mají bát teď? Jedni kují pikle proti druhým a do toho
společně organizují okázalý diktátorův pohřeb.
9. - 10. 4.
17:00 MS
100 Kč (členové FK 80 Kč)
COCO
OSCAR 2017 - animovaný film
Animovaný, rodinný, USA, 105‘, dabing
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touţí stát uznávaným hudebníkem jako
je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných
okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a
společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
9. - 11. 4.
18:30 VS
120 Kč
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
Akční, sci-fi, USA, 104‘, dabing,12+
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.
9. 4.
19:30 MS
110 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
NICO 1988
Životopisný, drama, Itálie, Belgie, 93‘, titulky, 15+, premiéra
Sex, drogy a rock’n’roll v melancholické biografii ţenské hudební ikony.

Nico, 1988 je road movie věnovanou posledním letům ţivota Christy Päffgenové známé pod
uměleckým jménem Nico. Film odehrávající se mezi Paříţí, Prahou, Norimberkem a Manchestrem
popisuje sólovou uměleckou dráhu hudební ikony, Warholovy múzy, zpěvačky Velvet Underground a
legendárně krásné ţeny. Jedná se o příběh posledních turné Nico a její kapely, která ji doprovázela
po Evropě v osmdesátých letech minulého století. Během těchto let tato „kněţka temnoty“ znovu
našla samu sebe, zbavila se tíhy svojí krásy a našla cestu ke svému zapomenutému synovi. Jedná se
o příběh znovuzrození umělkyně, matky i ţeny.
10. 4.
19:30 MS
100 Kč
BATALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY
Dokumentární, ČR, 75‘, titulky, 12+, premiéra
Pět hrdinů v pěti zemích na různých kontinentech ukáţe ţivot v pěti městech, jejichţ vznik a historie
jsou společné a jsou spojeny se jménem Baťa. Na Zlín pohlédneme očima Věry Dudíkové, která šila
boty ve 44. budově bývalého baťovského areálu. V indickém Batanagaru u Kalkaty ţije mladík Šona.
Toto město se demoluje kvůli novému golfovému resortu. Lidé z Batanagaru neví, co budou dělat, kde
budou bydlet a jestli najdou novou práci. Sympatický důchodce Henrik z nizozemského Batadorpu
vzpomíná na celoţivotní práci v baťovské fabrice, kde se seznámil i se svou ţenou. Partě teenagerů z
chorvatského Borova (původně Bata-Borovo) baťovský odkaz vůbec nic neříká a zajímá je především,
jak z rodného města vypadnout pryč. Nejzajímavějším hrdinou pro české diváky bude nejspíše mladík
z brazilského města Bataypora. Ten se totiţ zamiloval do České republiky a chce se sem odstěhovat,
pochopit naši kulturu, vidět sníh a líbat se s blondýnama…
11. 4.
18:00 MS
80 Kč (studenti, důchodci 60 Kč)
EXPEDIČNÍ KAMERA 2018
Promítání dokumentárních filmů v rámci mezinárodního filmového festivalu, 130‘.
DugOut - Velká Británie, 2017, 53 min, Reţie: Benjamin Sadd
Oči Boha (The Eyes od God) - Německo, 2017, 31min, Reţie: Olaf Obsommer
Teória šťastia - Slovensko, 2017, 36 min, Reţie: Rasťo Hatiar
BONUSOVÝ FILM
Oddaný (Dedicate - freediving) - Norway, 2017, 8min, Reţie: Shams & Alex Aimard
12. - 15. 4.
17:30 VS
130 Kč
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Komedie, Německo, 120‘, dabing, 12+, premiéra
Zeki Müller (Elyas M'Barek) byl jako učitel-samouk vţdy zastáncem drsných a nezvyklých metod.
Přiměřené násilí na ţácích mu nikdy nebylo cizí. Ať uţ po nich střílel, nasazoval jim pouta, vyuţíval
elektrošoky nebo je dokonce nutil se něco ve škole naučit. Ale teď, v třetím díle filmové série Fakjů
pane učiteli, přichází okamţik pravdy. Goethovu gymnáziu ubývají studenti a od dalšího školního roku
mu hrozí zavření. Poradce pro volbu povolání oznámil Zekiho třídě, ţe po škole nemají nikde ţádnou
šanci a navíc je teď čekají testy, které mají prověřit jejich schopnost vůbec dojít k maturitě. Mezi učiteli
i studenty zavládne děsivá deprese. Pedagogové se bojí, ţe přijdou o práci. Studenti propadají
zoufalství z toho, ţe dveře k lepší budoucnosti jsou pro ně definitivně zavřené. Ředitelka Gudrun
Gerster (Katja Riemann) všechny tyto starosti s radostí hodí na krk hlavně Zekimu a nové školní posile
Biggi Enzbergerové (Sandra Hueller)…
12. - 13. 4.
18:30 MS
120 Kč
DEN CO DEN
Drama, romantický, USA, 95‘, titulky, 12+, premiéra
Romantický film DEN CO DEN, natočený podle úspěšného bestselleru Davida Levithana, vypráví
příběh 16leté dívky Rhiannon, která se zamiluje do někoho, kdo se probouzí kaţdý den v jiném těle a
kaţdý den ţije ţivot někoho jiného. S pocitem, ţe jsou si souzeni, se den co den snaţí najít jeden
druhého, aniţ by věděli, co nebo koho jim přinese příští den. Čím více se milují, tím více je těţší smířit
se se skutečností, ţe jeden z nich je kaţdých 24 hodin někým jiným. Nyní musí čelit nejtěţšímu
rozhodnutí, které kdy museli udělat…
12. - 15. 4.
20:15 VS
120 Kč
16. - 18. 4.
17:30 VS
PEPA
Tragikomedie, ČR, 90‘, 12+, premiéra
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, aţ začne ten opravdový a šťastný
ţivot. Ve školce nebyl oblíbeným dítětem paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na
gymnáziu patřil mezi vyloţené outsidery. Dlouho mu trvalo, neţ se osamostatnil, našel si práci, ţenu,

zaloţil rodinu. V současnosti pracuje jako obyčejný úředník, který ţije se svou ţenou Zdenou (Petra
Špalková) a dospívající dcerkou Zdeničkou (Natálie Grossová). Kaţdý týden chodí s manţelkou hrát
karty ke svému dobrému kamarádovi Tondovi (Filip Blaţek) a jeho ţeně Jarmile (Alice Bendová). Zdá
se, ţe Pepovi nic nechybí a vede obyčejný, ale šťastný ţivot jako celá řada jiných lidí. Moţná ale, ţe
to není ţivot, o kterém snil. A moţná, ţe ho čeká ţivot úplně jiný. Přijde opravdu ten správný zvrat v
jeho ţivotě, kdyţ k němu do kanceláře nastoupí nová kolegyně mladá a krásná Pavlína (Alena
Doláková)? Nebo kdyţ potká svou vysněnou krásku (recepční - Anička Stopnická), kterou občas
sleduje dalekohledem a díky které dokáţe uniknout alespoň na chvíli z nudné a stereotypní reality
jeho běţného ţivota? Paralelně s ţivotem Pepy se nám otevírá i ţivot jiţ zmíněné recepční Ireny,
která v souţití se svým přítelem Emanem (Martin Pechlát) není úplně šťastná, avšak stále se snaţí
otěhotnět.
14. - 15. 4.
16:30 MS
100 Kč (dětský 80 Kč)
PLANETA ČESKO
Dokument, ČR, 81‘, premiéra
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodruţství máme na dosah ruky – stačí se
jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím
fascinující dobrodruţství zvířat a rostlin ţijících kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s s tetřevem
tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiţ na louce laškují děti, ledňáčkem proráţejícím při lovu
střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s uţovkami v
dramatickém zápase s rybí kořistí. Proţijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími ţabáky a
desítkami dalších hrdinů. Některé z nich moţná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi
dveřmi!
16. - 18. 4.
17:00 MS
120 Kč (dětský 100 Kč)
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Rodinný, fantazy, Norsko, 104‘, dabing
Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej pouţívají jako rodinného otloukánka, který
není schopný ţádné uţitečné práce a jen chodí po lesích s hlavou v oblacích a chytá lelky. Jeho
jediným úkolem, který mu doma svěřili, je udrţovat v kamnech oheň, aby nevyhasl. A je asi jen
náhodou, ţe 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. Bohuţel nedlouho po setkání
s Espenem zjistí, ţe ty povídačky o trollech jsou pravdivé. Mezitím se nic netušícímu Espenovi podaří
další malér. Nedokáţe ohlídat ani uhlíky v kamnech a díky své roztrţitosti podpálí celou chalupu. A tak
kdyţ král vyhlásí pátrání po neposlušné dceři a slíbí její ruku a půl království tomu, kdo jí najde, bratři
neváhají a vyráţejí 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 dobrodruţství, na kterém potkají
spoustu příšer, magie i kouzelných míst. A na konci pak čeká hrozivý a nepřemoţitelný Král trollů.
16. -18. 4.
19:30 VS
RAMPAGE: NIČITELÉ 2D
120 Kč
19. - 20. 4.
17:30 VS
RAMPAGE: NIČITELÉ 3D
140 Kč
Dobrodružný, sci-fi, USA, 107‘, titulky, 12+, premiéra
Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem (Dwayne Johnson) a výjimečně inteligentním
gorilím samcem Georgem, o kterého se Davis stará od jeho narození, vzniklo velmi pevné pouto.
Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změní toho mírného lidoopa v obrovské zuřící
monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, ţe podobně jsou zmutována i další zvířata. Kdyţ se
tito uměle vytvoření alfa predátoři nekontrolovatelně řítí Severní Amerikou a ničí vše, co jim přijde do
cesty, Okoye začne ve spolupráci se zdiskreditovaným genetickým inţenýrem vyvíjet protilátku a
probíjí se nevyzpytatelným bojištěm, nejen aby zastavil hrozící celosvětovou katastrofu, ale také aby
zachránil strašlivého netvora, který býval jeho přítelem.
19. - 20. 4.
17:00 MS
120 Kč
21. - 22. 4.
15:30 VS
V HUSÍ KŮŽI
Animovaný, rodinný, USA, Čína, 88‘, dabing, premiéra
Hlavní hrdina ţije v husí kůţi celý svůj ţivot a za nic na světě by neměnil. Peng je totiţ houser, ţije v
klidu ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí. Peng je z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se
baví, společné husí rituály nebo jakákoliv jiná pravidla nesnáší a v husím slovníku ho najdeme pod
heslem „nezodpovědnost“, „pohodička“ a taky „na to kašlu“. Místo, aby s ostatními drţel při přesunu
na jih vyrovnanou formaci, lítá si sem a tam a věnuje se letecké akrobacii. Namyšlené mladíky často

čeká pád a Peng při jednom odváţném manévru těsně nad zemí srazí dvě malé kachničky, které se
díky tomu ztratí. Malým kachnám je teprve 16 dní.
19. - 20. 4.
20:00 VS
120 Kč
21. - 22. 4.
17:30 VS
VADÍ NEVADÍ
Horor, USA, 103‘, titulky, 12+, premiéra
Vadí nevadí je poměrně nevinná hra, při které hráči, kdyţ na ně přijde řada, volí, zda pravdivě odpoví
na nějakou choulostivou otázku, nebo splní obtíţný/nepříjemný/poniţující úkol. Spojení „poměrně
nevinná“ přestává platit ve chvíli, kdy v případě lţi nebo nesplněného úkolu zemřete. Studentka Olivia
(Lucy Hale) vyrazila s partou přátel na pohodovou dovolenou do Nového Mexika. Seznámení s
pohledným sympaťákem je zavedlo do lehce strašidelných kulis zrušeného kláštera, kde si zahráli
právě Vadí nevadí. Jak uţ to u téhle hry bývá, kvůli tajemstvím vyplouvajícím na povrch začala
atmosféra poněkud houstnout. Opravdové husto ale nastalo ve chvíli, kdy jim onen pohledný
sympaťák prozradil, ţe kdyby je ke hře nenalákal, tak by zemřel. A ţe teď dost pravděpodobně začnou
umírat oni, protoţe organizátor téhle verze Vadí nevadí se s ničím nepáře. Dalo by se nad tím
mávnout rukou, kdyby po návratu domů Olivia a její přátelé nenacházeli připomínky hry na kaţdém
kroku. Textovky, telefonáty, nápisy na zdech, dotazy náhodných kolemjdoucích – ti všichni opakují
otázku „Vadí nevadí?“ A varianta, ţe by odmítli, nepřichází v úvahu. Poznají to ve chvíli, kdy to někteří
z nich zkusí a zemřou. Jak hráči ubývají, hra nabírá obrátky a stupňuje náročnost. Jak zastavit smrtící
kolotoč, kdyţ ţádné standardní řešení neexistuje?
21. - 22. 4.
20:00 VS
120 Kč
TÁTOVA VOLHA
Tragikomedie, ČR, 90‘
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím,
ţe kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanţelského syna. To
alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané
odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní ţivot 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...
23. 4.
17:00 VS
100 Kč
24. 4.
20:00 VS
BLACK PANTHER
Akční, dobrodružný, USA, 132‘, dabing, 12+
Film od studia Marvel Black Panther je dobrodruţstvím 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. Kdyţ se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou T’Challovy
schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těţké zkoušce, neboť T’Challa je vtaţen do
konfliktu ohroţujícího nejen Wakandu, ale i celý svět. Tváří tvář zradě a ohroţení musí mladý král
zmobilizovat své spojence a vyuţít naplno sílu Black Pantera, aby porazil své nepřátele a zajistil
svému národu a jeho kultuře bezpečnou budoucnost.
23. 4.
19:00 MS
100 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
FANTASTICKÁ ŽENA
OSCAR 2017 - zahraniční film
Drama, ČILE, USA, Německo, Španělko, 107‘, titulky, 12+, premiéra
Marina, servírka a zpěvačka, a Orlando, starší muţ, se do sebe zamilují a plánují společnou
budoucnost. Orlando však náhle onemocní a následně umírá. Coby transţena je Marina nucena
bojovat nejen s Orlandovou rodinou, která je přesvědčena, ţe Marina nese za jeho smrt
zodpovědnost, ale i s předsudky svého okolí, jeţ její sexuální identitu povaţuje za cosi nenormálního
a zvráceného. A především za právo být sama sebou
23. 4.
20:00 VS
100 Kč (členové FK 80 Kč)
JÁ, TONYA
OSCAR 2017 - vedlejší herečka
Komedie, životopisný, sportovní, USA, 120‘, titulky, 15+
Černočerná komedie „Já, Tonya“ přináší divoký a stěţí uvěřitelný příběh, který by vydal hned na
několik ţivotů. Vzestup z ničeho aţ 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 navţdy 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 manţelka Vlka z Wall Street a jako komiksová Harley Quinn v Sebevraţedném oddílu.
24. 4. 17:30 VS
100 Kč
BIO SENIOR důchodci 60 Kč
25. 4. 17:30 VS
100 Kč
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Komedie, ČR, 92‘, 12+
Josef a Miluška jsou manţelé uţ snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manţela i
dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ţenu miluje, ale má slabost i pro mladší a
krásnější ţeny. Jejich manţelství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do
záhuby. Na záchranu přijíţdí teta Marta, která má šílený plán jak krachující manţelství i nakladatelství
Josefa zachránit. Jako zkušená psycholoţka, pracující v manţelské poradně, naordinuje manţelům
nevěru - musejí se přistihnout in flagranti. Bláznivá hra můţe začít.
24. 4.
19:00 MS
100 Kč (členové FK 80 Kč)
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
OSCAR 2017 - hlavní herec
Historický, drama, VB, 125‘, 12+, titulky
Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muţi, který se nevzdal, i kdyţ okolnosti stály proti
němu. V roce 1940 se blíţila německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky
příměří. Místo toho slavnou řečí zburcoval národ k boji. Vsadil všechno na jednu kartu, i kdyţ šance
byly nepatrné a skoro nikdo mu nevěřil. Neprohrál, a zachránil tak svět. Jmenoval se Winston
Churchill a v nejtemnější hodině naší civilizace, na začátku druhé světové války, se tento britský
premiér předvedl jako velký hráč. Joe Wright, reţisér Pokání a Pýchy a přesudku, jeho nejslavnější
úlohu v dějinách proměnil ve strhující drama. Vydatně mu v tom pomáhá Gary Oldman v hlavní roli,
který Churchilla nehraje. On jím prostě je.
25. 4.
19:00 MS
120 Kč
HASTRMAN
Thriller, romantický, ČR, 100‘, 12+, premiéra
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehoţ láska k venkovské
dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou z cest po
světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakoţto moderní a osvícený člověk se ţivotu místních
vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revoltující
proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou
okouzleni všichni, i učitel Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka hastrmanovi přibliţuje, tím více
v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí.
25. 4. 19:45 VS
150 Kč
SCREAM FOR ME SARAJEVO
Předprodej v pokladně kina.
Dokumentární, hudební, VB, Bosna, 140‘, titulky, premiéra
SCREAM FOR ME SARAJEVO je úţasný příběh o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál
frontman kapely IRON MAIDEN BRUCE DICKINSON v roce 1994, uprostřed obléhání Sarajeva.
Záběry z unikátního vystoupení, setkání s těmi, kteří se na koncert dostali a díky kterým se uskutečnil,
odhodláni ţít si svůj ţivot bez ohledu na zvěrstvo, které se dělo kolem nich. Rozhovory s kapelou, se
štábem i s ochrankou nás vracejí do kruté a nebezpečné reality.
Film je uváděn spolu s exkluzivním rozhovorem BRUCE DICKINSONA s diváky, natočeném na
londýnské premiéře pouhých pár dnů před tuzemským uvedením.
26. - 27. 4.
17:00 MS
110 Kč
28. - 29. 4.
15:00 VS
KRÁLÍČEK PETR
Rodinný, USA, 89‘, dabing
Rebelský králíček Petr ţije veselý bezstarostný ţivot spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel
statku se však o svůj ţivotní prostor dělit nemíní - a uţ vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka
o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.
26. - 27. 4.
28. - 29. 4.
30. 4.

17:30 VS
20:30 VS
17:30 VS

130 Kč

1. - 2. 5.
20:00 VS
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie, ČR, 90‘, 12+, premiéra
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má
dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína uţ toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě
kvůli tomu Marie přijíţdí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma
potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamţiků je jasné, ţe jejich city nejsou minulostí a
skončí spolu v posteli. Jenţe celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.

26. - 27. 4.
19:45 VS
AVENGERS: INFINITY WAR 3D - DABING 150 Kč (dětský 130 Kč)
28. - 29. 4.
17:15 VS
AVENGERS: INFINITY WAR 3D - DABING 150 Kč (dětský 130 Kč)
30. 4.
19:45 VS
AVENGERS: INFINITY WAR 2D - TITULKY 130 Kč (dětský 110 Kč)
1. - 2. 5.
16:30 VS
AVENGERS: INFINITY WAR 2D - DABING 130 Kč (dětský 110 Kč)
Akční, sci-fi, USA, 155‘, dabing + titulky, 12+, premiéra
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia
Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a
jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, neţ
jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provţdy.
30. 4.
19:00 MS
100 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
MĚSÍC JUPITERA
Drama, thriller, Maďarsko, Německo, 123‘., titulky, 12+, premiéra
Napínavý thriller z blízké budoucnosti vypráví příběh uprchlíka, který po zásahu policejní kulkou k
vlastnímu překvapení zjišťuje, ţe umí létat. Nepravděpodobný superhrdina v lidech probouzí strach i
touhu po penězích, a v podmanivých kulisách Budapešti se začíná schylovat k přestřelkám a
automobilovým honičkám. Dynamická kamera i překvapivý způsob vyprávění dodávají univerzálnímu
podobenství o dobru, zlu, víře a ztrátě iluzí velmi současný rozměr. Miláček festivalu v Cannes, reţisér
Kornél Mundruczó, vizuálně působivým opusem potvrzuje svoji vizionářskou pověst.
Na květen připravujeme:
Tiché místo, Kluci z hor, Kazišuci, Křupaví mazlíčci, Půlnoční láska, Deadpool 2, Solo: Star Wars
Story, Hledá se princezna a další

