PROGRAM KINA CENTRUM DUBEN 2019
1. - 3. 4.
17:00 VS
130 Kč (dětský 110 Kč)
DUMBO
Rodinný, fantazy, USA, 113‘, 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, jehoţ
nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, ţe Dumbo umí
létat, zaţívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V.A. Vandevere
(Michael Keaton), který angaţuje „podivného tlustokoţce“ 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, ţe pod
nablýskaným povrchem zábavního podniku Dreamland, se skrývá nejedno temné tajemství.
1. - 2. 4.
18:00 MS
120 Kč
MY
Horor, USA, 121‘, titulky, 15+, premiéra
Adelaide Wilsonová (Lupita Nyong'o) přijíţdí s manţelem a dvěma dětmi na prázdninový pobyt na
chatu na kalifornském pobřeţí, kde jako malá trávila léto. Na první pohled vyrovnaná a spokojená
ţena v sobě skrývá velké trauma z dětství a hned po příjezdu v ní řetězec zdánlivě nevinných událostí
vyvolává silnou paranoiu a pocit, ţe rodinná idyla brzy skončí. Předtucha se promění v realitu, kdyţ se
uprostřed noci na příjezdové cestě k domu objeví čtveřice podivínů, kteří na rodinu záhy zaútočí.
Děsivá noční můra je o to strašlivější, ţe ti útočníci vypadají úplně stejně jako Wilsonovi. Jen mají v
rukou zbraně. A neváhají je pouţít.
1. – 3. 4.
19:45 VS
110 Kč
ZRANĚNÁ SRDCE
Romantický, válečný, VB, USA, Německo, 109‘, titulky, 12+, premiéra
Poválečné Německo v roce 1946. Rachael Morgan (Keira Knightley) přijíţdí do ruin
rozbombardovaného Hamburku, aby se setkala se svým manţelem Lewisem (Jason Clarke), britským
plukovníkem, který je pověřen obnovou zničeného města, v němţ stále vládne chaos a beznaděj. Ve
chvíli kdy se vydají do svého nového domova, Rachael je nepříjemně překvapena nečekaným
rozhodnutím, které Lewis udělal – dům budou sdílet s jeho předchozím německým vlastníkem
Stefanem Lubertem (Alexander Skarsgård) a jeho dospívající dcerou Fredou (Flora Thiemann).
Rachael ztratila během války syna při německých náletech na Londýn, a tak vnímá souţití s
nedávným nepřítelem jako nemyslitelné. Mezi ní a Stefanem vzniká silné napětí. Kdyţ zjistí, ţe i on
utrpěl během války velkou osobní ztrátu, začíná se její postoj měnit. A povinnostmi zaneprázdněný
Lewis aţ příliš pozdě zjistí, ţe její původní odmítání a zármutek vystřídaly vášeň a zrada.
3. 4.
18:00 MS
100 Kč (studenti, důchodci nad 65, ZTP, FK 80 Kč)
EXPEDIČNÍ KAMERA 2019
Dokumentární, 190‘, premiéra
Přehlídka dokumentárních filmů, přináší nejlepší cestovatelské a dobrodruţné filmy z mezinárodní i
domácí produkce
4. – 5. 4.
17:00 MS
130 Kč (dětský 110 Kč)
6. – 7. 4.
15:30 VS
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Animovaný, rodinný, ČR, 75‘, premiéra
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u
táborového ohně vzpomínají na dobrodruţství, která zaţili v uplynulém roce. Kaţdý z hrdinů vypráví
příběh, který povaţuje za úplně nejlepší. S Pinďou zaţijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův
palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do
vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?
4. – 7. 4.
17:30 VS
SHAZAM! 3D - DABING
8. 4.
17:00 VS
SHAZAM! 2D - TITULKY
9. – 10. 4.
17:00 VS
SHAZAM! 2D - DABING
Akční, fantazy, USA, 132‘, dabing + titulky, premiéra

150 Kč
130 Kč

V kaţdém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie. V případě Billyho
Batsona (Asher Angel) stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý
čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu
Shazama (Zachary Levi). Shazam s dokonalým tělem s vyrýsovanými svaly si však uchovává duši
dítěte a v dospělé verzi se pouští do všeho, co by dělal kaţdý teenager, kdyby byl obdařen
superschopnostmi: uţíval si je! Umí létat? Má rentgenové vidění? Dokáţe rukama vrhat blesky?
Dokáţe se vyhnout zkoušce ze sociologie? Shazam se vydává otestovat hranice svých schopností s
radostnou bezstarostností dítěte. Ale své schopnosti bude muset zvládnout rychle, aby mohl bojovat
se smrtícími silami zla ovládanými Dr. Thaddeusem Sivanou (Mark Strong).
4. – 7. 4.
20:30 VS
130 Kč
8. – 10. 4.
20:00 VS
TERORISTKA
Komedie, drama, ČR, 95‘, 12+, premiéra
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janţurová), učitelka na penzi, která si jednou
řekne, ţe uţ si nechce připadat jako kráva. Kdyţ jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin
Hofmann) nepomůţe ani starostka (Tatiana Vilhelmová), seţene si zbraň a rozhodne se udělat to, co
většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, ţe stejně,
jako je vraţda sloţitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, ţe jí bývalý ţák, momentálně v
podmínce (Pavel Liška), dává cenné ţivotní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko,
ale pak se dycky něco posere.“
8. 4.
16:30 VS
100 Kč
LEGO PŘÍBĚH 2
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 dobrodruţství pouštějí do boje za záchranu svého
milovaného města. Uplynulo jiţ pět let od chvíle, kdy všechno bylo boţí a obyvatelé města musí čelit
nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, neţ 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 taţení projde zkouškou nejen jejich odvaha a kreativita ale
i mistrovské stavitelské dovednosti. Zároveň se ukáţe, jak výjimeční hrdinové to ve skutečnosti jsou.
9. 4.
18:00 MS
60 Kč
SENIOR KLUB
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Drama, komedie, ČR, 92‘, 12+
Obyčejné lidské štěstí můţe mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co
mu obětovat? Film reţisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke
svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které
mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. Film začíná
odvíjet samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich cesty začaly postupně kříţit a mohly nakonec
sloţit dohromady jeden velký příběh ţivota. Propletenec rodičů, které můţete potkat kaţdý den, jejich
dětí a partnerů.
10. 4.
19:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
WESTWOOD: PUNK, ICON, ACTIVIST
Dokumentární, VB, 83‘, 12+, premiéra
Od doby, kdy společně se svým bývalým partnerem a manaţerem skupiny Sex Pistols Malcolmem
McLarenem stála u zrodu punkového hnutí, redefinuje Vivienne Westwoodová uţ 40 let britskou módu
a stojí za celou řadou těch nejvýraznějších modelů naší doby. Film mísí archivní záběry, překrásně
rekonstruované sekvence a všeodhalující rozhovory s fascinující sítí spolupracovníků Vivenne
Westwoodové. Provede nás tak jejím ţivotem od doby, kdy vyrůstala v poválečném Derbyshiru, aţ na
přehlídková mola v Paříţi a Miláně. Tato důvěrná a pronikavá pocta jedné z největších ikon naší doby
sleduje Westwoodovou a boj o záchranu integrity její značky, jejích zásad a jejího odkazu v byznysu
poháněném konzumem, ziskem a globální expanzí
11. – 12. 4.
17:00 MS
120 Kč
PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný, rodinný, Belgie, 98‘, dabing

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Kdyţ ztratí stopu své vyvolené psí dámy,
vydává se na dobrodruţnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a
přátelství.
11. – 12. 4.
17:30 VS
130 Kč
13. – 14. 4.
19:30 VS
HELLBOY
Akční, fantazy, USA, 132‘, 15+, dabing, premiéra
Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu
paranormálního výzkumu a obrany) se vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná
čarodějnice Nimue. Hellboy musí "Královně krve" zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou
ránu. Ta však potřebuje nejprve nabrat síly poté, co ji v dávných dobách zabil samotný král Artuš a její
rozčtvrcené tělo ukryl napříč celou Anglií. Rohatý cynik má naštěstí k ruce svého nevlastního otce,
profesora Trevora Bruttenholma, a kamarádku Alice, mimořádně nadané médium. Spolu s nimi odhalí
šokující pravdu o svém původu i poslání.
11. 4.
20:30 VS
100 Kč
MONETOVY LEKNÍNY: MAGIE VODY A SVĚTLA
Dokumentární, Itálie, 90‘, titulky, premiéra
Fascinující putování po mistrovských dílech Claudea Moneta přináší snímek Monetovy lekníny - magie
vody a světla. Co inspirovalo génia a bezpochyby největší jméno impresionismu k sérii obrazů
leknínů? Cestu za dokonalým zachycením neopakovatelného okamţiku přibliţuje Ross King, jeden z
předních odborníků na Monetovo dílo a autor bestselleru „Mad Enchantment: Claude Monet and the
Painting of the Water Lilies“.
12. 4.
20:30 VS
100 Kč
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Dokument, ČR, 120‘, 12+, premiéra
Velká cesta kolem světa končí! Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně dokazuje, ţe není třeba
drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zaţil jeden z nejdojemnějších návratů.
Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty ţlutých trabantů napříč kontinenty ve
velkém stylu. V týmu tentokrát není ţádná ţena a putování smečky muţů v čele s cestovatelem
Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Ţlutý cirkus jede z Indie aţ domů. Překonává Himaláje
i diktatury, láme výškové rekordy i prchá před policií. Přestoţe jde mnohokrát do tuhého, mezinárodní
česko-slovensko-polská posádka bojuje se všemi nástrahami s černým humorem, sebeironií a občas
na hraně politické korektnosti. Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně dokazuje, ţe není třeba
drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zaţil jeden z nejdojemnějších návratů.
13. – 14. 4.
16:00 MS
100 Kč (dětský 80 Kč)
MIRAI, DÍVKA BUDOUCNOSTI
Animovaný, dobrodružný, Japonsko, 98‘, dabing, premiéra
Malý Kun si uţívá dětství a plné pozornosti svých rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho svět naruší
právě narozená sestřička Mirai. O různých podobách rodinné lásky učí Kuna členové jeho rodiny, se
kterými se setkává ve fiktivním světě mísícím minulost, přítomnost a budoucnost. Mirai, dívka z
budoucnosti pochází z dílny hvězdy japonského anime, reţiséra Mamoru Hosody (O dívce, která
proskočila časem, Kluk ve světě příšer) a byla prvním japonským animovaným filmem, který měl
světovou premiéru na festivalu v Cannes. Jemný film o křehkosti a kráse rodinných vztahů představuje
jedinečné dobrodruţství pro diváky od 5 do 105 let.
13. – 14. 4.
17:00 VS
120 Kč
15. – 17. 4.
17:30 VS
ŽENY V BĚHU
Komedie, ČR, 93‘
Komedie o ţenách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra proţila s Jindřichem báječný ţivot 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 neţ 42 kilometrů
jako rodinná štafeta. Ţádná 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 neţenou. Mají úplně jiné
starosti. Nejstarší Marcela čelí průšvihům svých synů, zatímco jejich otec ji uţ dvacet let neumí, nebo
nechce, poţádat o ruku. Bára touţí po dítěti, jenţe pro něj zatím neuhnala toho pravého tatínka. Jak

Bára sama s nadsázkou říká, asi jí nezbude nic jiného neţ vykrást spermabanku. Kačka chlapa má,
ale ten má jeden zásadní háček – manţelku. Je zřejmé, ţe dcery mají jiné priority neţ běţecký
trénink. Věra proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překáţek a
komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu.
15. – 17. 4.
17:00 MS
120 Kč (dětský 100 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 ţijí 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, můţe za to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jeţ doslova omráčí
Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka.
Moţná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny draky, které se ke břehům ostrova blíţí.
Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém
světu, v němţ by se všichni draci mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?
15. – 17. 4.
19:45 VS
120 Kč
ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
Horor, USA, 100‘, titulky, 15+, premiéra
Doktor Louis Creed (Jason Clarke) se s manţelkou a dvěma dětmi přestěhoval z velkoměsta na
venkov, do velkého domu na kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní
děti odnepaměti pohřbívají svá zvířata, ať uţ uhynula přirozeně, nebo se stala obětí rušné silnice
protínající městečko. Zatímco lékař Louis se ke smrti staví pragmaticky jako k definitivnímu konci, jeho
ţena Rachel (Amy Seimetz) má po hrůzostrašných záţitcích z dětství s tématem smrti obrovské
problémy a hlavně chce před „vědomím konečnosti“ chránit své děti. Kdyţ soused, Jud Crandall (John
Lithgow), najde leţet u cesty mrtvého Churche, kocoura jejich dcery Ellie, rodiče najednou nevědí, co
dceři říct. Je to právě Jud, kdo Louisovi prozradí, ţe kdyţ kocoura co nejdřív pohřbí na zvířecím
hřbitově, nebudou jí muset říkat vůbec nic. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný. Divočejší. Nebezpečnější.
18. – 19. 4.
16:30 MS
120 Kč
20. – 21. 4.
15:00 VS
HLEDÁ SE YETTI
Animovaný, rodinný, USA, 95‘, dabing, premiéra
Pan Článek je legrační a roztomilou postavou v dobrodruţném rodinném snímku od cenami
ověnčeného studia Laika. Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se povaţuje za
předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil,
vydává se na americký severozápad objevit - Yettiho, chybějící vývojový článek mezi opicí a
člověkem. Pan Článek - lehce bláznivý, překvapivě bystrý a citlivý tvor, který představuje posledního
jedince svého druhu, čelí osamělosti a věří, ţe Sir Lionel je jediným muţem, který mu můţe pomoci. Ti
dva spolu s nezávislou a vynalézavou Adelinou Fortnightovou zaţívají odváţné dobrodruţství, které
směřuje k jedinému cíli - bájnému údolí Šangri-La.
18. – 19. 4.
17:00 VS
CAPTAIN MARVEL 2D
110 Kč
20. – 21. 4.
17:30 VS
CAPTAIN MARVEL 3D
130 Kč
Akční, sci-fi, USA, 128‘, dabing, 12+
Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela novým
dobrodruţstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol
Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Kdyţ Zemi zasáhne
mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou
spojenců přímo v srdci konfliktu.
18. – 19. 4.
20:00 VS
130 Kč
20. – 21. 4.
20:30 VS
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
Horor, USA, 93‘, titulky, 15+, premiéra
La Llorona. Plačící ţena. Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a peklem, stiţený hrůzným osudem
zpečetěným vlastní rukou. Celým generacím nahání hrůzu pouhá zmínka o jejím jménu. Kdyţ ještě
ţila, utopila v záchvatu zuřivého vzteku své děti, a kdyţ po svém hrůzném činu ronila slzy bolesti,

sama se vrhla do zpěněných říčních vod. Nyní jsou její smrtící slzy věčné a těm, kdo v noci
zaslechnou její posmrtný nářek volání, není pomoci. La Llorona se plíţí ve stínech a loví děti v zoufalé
snaze nahradit ty své. Během staletí její touha a nenasytnost roste... V Los Angeles sedmdesátých let
minulého století se La Llorona plíţí nocí – a pronásleduje děti. Sociální pracovnice, která ignoruje
tajemné varování utrápené matky podezřelé z ohroţení svých dětí, se brzy sama i se svými dětmi
ocitá v děsivém světě nadpřirozených jevů a bytostí. Vyvarujte se jejímu nekonečnému nářku...
nezastaví se před ničím. Její muka nemůţe nic utišit. Její duši se nikdy nedostane slitování. A před La
Lloronou není úniku.
22. – 24. 4.
17:00 VS
120 Kč
MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
Animovaný, rodinný, Francie, 90‘, dabing, premiéra
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromaţďovat zásoby na zimu.
Jenţe během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do
balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé
nástrahy.
Pro její rodiče tak existuje pouze jedna cesta: dát dohromady starou partu! A tak beruška, mravenec a
pavouk znovu spojí své síly a vydávají se na záchrannou výpravu na druhou stranu zeměkoule. Čeká
je nový svět, nová setkání, ale i nová nebezpečí. A čas neúprosně běţí…
22. – 23. 4.
18:00 MS
120 Kč
SKLENĚNÝ POKOJ
Drama, ČR, Slovensko, 104‘, 12+
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 ţenu 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 ţivot, jaký si Liesel vysnila, prostoupený světlem a klidem průzračného prostoru, naplněný
láskou a umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho. Viktor je Ţid, a
Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu. Rodina se připravuje na odchod do exilu. Další ranou je pro
Liesel bolestné zjištění, ţe Viktor má poměr s mladou ţenou Katou, jíţ 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 uţívá všeho šťavnatého, co ţivot přináší. A přestoţe Liesel cítí, ţe
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 manţel Oskar, právník Landauerových se rozhodli zůstat v Brně. Díky poměru s
německým konstruktérem Stahlem se před Hanou otevře moţnost návratu do magického Skleněného
pokoje a ona oţivuje vzpomínky na Liesel a předválečnou dobu plnou nadějí. Nucené odloučení
jakoby posilovalo jejich vzájemné city. Obě ţeny 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.
22. – 24. 4.
19:30 VS
120 Kč
AFTER: POLIBEK
Romantický, drama, USA, 106‘, titulky, 12+, premiéra
Po vašem poprvé uţ nebude ţivot jako dřív. Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Příkladná
pilná studentka, vzorná dcera, pozorná a věrná kamarádka, skvělá studentka prvního semestru s
velkými ambicemi a plány do budoucna. Její učebnicový ţivotní plán ovšem nepočítal s tím, ţe se
objeví tajemný kluk Harding Scott. Nijak zvlášť oblíbený, drzý a nafoukaný samotář s pronikavým
pohledem a s pověstí „od něj se drţ radši dál“. Je nebezpečný... a nebezpečně přitaţlivý. Zakázané
ovoce přitahuje i hodné holky a Tessa se přes veškerá varování vrhá do vztahu, který se všeho nejvíc
připomíná horskou dráhu. Je stejně děsivý jako vzrušující, přináší pláč i nepopsatelné štěstí, něhu i
krutost a nikdy nejede v klidu po rovině. Má takhle vypadat láska? Síla jejich vztahu a vášně mění
všechno, co doteď znala a co od svého ţivota čekala.
24. 4. 19:00 MS
MODLITBA

120 Kč

FILMOVÝ KLUB 90 Kč

Drama, Francie, 107‘, titulky, 15+, premiéra
Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se přijíţdí se svou závislostí na heroinu poprat do
katolického rehabilitačního centra ve francouzských Alpách, je studií (ne)dobrovolné řehole a
proměny prchlivého adolescenta ve svébytnou duchovní bytost. Největšími přednostmi filmu jsou
neokázalá, precizní reţie, odvaha vyprávět příběh v bolestivém detailu a brilantní casting. Kahnův film
je pokornou charakterovou studií i formálně čistou, tichou oslavou lidského soucitu a odhodlanosti –
nenápadný, ale pronikavý a nesentimentální snímek o víře, moţnostech nápravy, různých podobách
závislosti a obtíţné volbě mezi láskou k člověku a láskou k Bohu.
25. – 26. 4.
17:00 MS
120 Kč
27. – 28. 4.
15:00 VS
MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný, dobrodružný, Francie, Německo, Jihoafrická republika, 98‘, dabing, premiéra
Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá
dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jiţní Africe, kde se jí ve lví rezervaci splní dávný sen
snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného bílého lva. Charlieho. Během pár
dalších let se z nich stanou nerozluční přátelé, parťáci na celý ţivot, jejichţ pouto a láska stírá rozdíl
mezi světem lidí a zvířat. Z mláděte ale vyroste opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka se stane
skutečný úţasný silný lev. A Mia zjistí, ţe rodinné farmě se zase tak dobře nedaří a táta musí obětovat
jejího jedinečného bílého lva jako trofej pro lov turistů. Mia a bílý lev nemají jinou moţnost, neţ utéct, a
vydat se spolu na úţasnou cestu do africké savany, aby v divočině daleko od pušek lovců našli pro
Charlieho bezpečné místo a lví království. Přátelství totiţ není jenom slovo, ale závazek a opravdové
dobrodruţství
25. – 28. 4.
17:30 VS
AVENGERS: ENDGAME 3D - DABING
150 Kč
29. 4.
19:15 VS
AVENGERS: ENDGAME 2D – TITULKY
130 Kč
30. 4. – 1. 5.
19:15 VS
AVENGERS: ENDGAME 2D
130 Kč
Akční, sci-fi, USA, 97‘, dabing + titulky, 12+, premiéra
25. – 28. 4.
20:00 VS
120 Kč
LOVENÍ
Romantická komedie, ČR, 100‘, 12+
Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto
svého „ano“ ale ţenich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s
jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponoţky a proto hned zaloţí Elišce
profil na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí uţ 35 let, je single a má strach, aby jí
neujel vlak. A chce vzít ţivot 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
moţností je bydlet společně s nevlastním bratrem, podivínem, který pěstuje na střeše včely a který ji
doma nechce.
29. 4. – 1. 5.
17:00 VS
120 Kč (dětský 100 Kč)
KOUZELNÝ PARK
Animovaný, rodinný, USA, Španělsko, 85‘, dabing
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve své
představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němţ 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 údrţbu 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, ţe
takové pokusy nemůţou dopadnout dobře a většinou končí demolicí celého sousedství. Po jedné
takové mimořádné destrukci June slíbí, ţe uţ 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.
Dokáţe June znovu probudit vlastní fantazii a zastavit jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí?
Zdejší mluvící zvířecí personál na ni dost spoléhá. Jinou naději totiţ nemají.
29. 4.
18:00 MS
60 Kč
NA STŘEŠE
Komedie, drama, ČR, 100‘, 12+

SENIOR KLUB

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému
Vietnamci, jehoţ našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec
sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůţe jim v tom jejich drzý plán? Souţití
nevraţivého 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. Kaţdý z nás totiţ 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, ţe musí sem tam slevit
ze svých zásad a jeho střecha se musí trochu rozšířit. Ale dokáţe Song tuto důvěru skutečně oplatit?
30. 4. – 1. 5.
18:00 MS
120 Kč
OSTRÝM NOŽEM
Drama, Slovensko, 89‘, 15+, premiéra
Příběh otce, kterému zavraţdili syna, smutek otce, který musí pochovat své dítě, emotivní drama otce,
který si pro spravedlnost musí dojít sám. Po útoku neonacistů na partu studentů zůstane na zemi leţet
mrtvý ubodaný kluk. Policie koná, pachatelé jsou dopadeni, společnost se bouří proti holohlavým
náckům, ale to všechno je jenom na chvíli. Zděšená rodina brzy sleduje, jak jsou vrazi po chybném
rozhodnutí soudkyně propuštění na svobodu, nikoho uţ to nezajímá a jednání policie připomíná
chování zkorumpované instituce. Zůstává jen zlomená rodina bez jakékoliv šance na spravedlnost a
viníci, kteří se jí smějí do očí. Zoufalý otec s touhou po spravedlnosti se pouští do boje se všemi. S
policií bez zájmu, s podplaceným soudnictvím, s mafií, která kdesi v pozadí tahá za nitky. Dokáţe tváří
v tvář zavedenému prohnilému systému uspět? Dokáţe zároveň překonat vlastní výčitky a odpustit
sám sobě?
Na květen připravujeme:
Uglydolls, Pokémon: Detektiv Pikachu, John Wick 3, Aladin, Rocketman, Godzila 2: Král monster a
další.

