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13. 3. ve 20.00
Po strništi bos (Černobílá 

verze!)
Komedie, drama / ČR / 111min / 

80,-
Film Po strništi bos čerpá ze vzpo-

mínek na dětství, které prožil Zde-
něk Svěrák za války na venkově. 
Svým námětem zapadá do řady fil-
mů Obecná škola, Kolja a Vratné 
lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvoji-
ce vypráví o různých fázích života 
mužského protagonisty na pozadí 
dějinných událostí.

Režie: J. Svěrák / Hrají: Ond-
řej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois 
Grec, Jan Tříska, Oldřich Kaiser, 
Hynek Čermák, Petra Špalková, 
Zdeněk Svěrák

14. 3. ve 20.00
šPína
Drama / Slovensko, ČR / 87min / 

100,- / 15+
Špína je film o dospívání citlivé, 

sedmnáctileté LENY. Prožívá svou 
první lásku, a touží po svobodě a 
dobrodružství. Její magický svět se 
ale v jediné chvíli rozpadne na kusy, 
když ji znásilní učitel matematiky 
ROBO, doposud sympatický muž, 
kterého platonicky milují všechny 
spolužačky…

Režie: T. Nvotová/ Hrají: Domi-
nika Morávková Zeleníková, Anna 
Rakovská, Anna Šišková

15. 3. ve 20.00
bába z ledu
Drama, komedie / ČR / 106min / 

100,- / 12+
Po setkání s otužilcem Broňou 

začíná ovdovělá Hana měnit svůj 
stereotypní život, který se točil 
kolem jejích synů, snach a vnoučat. 
Zatímco šedesátnice Hana prožívá 
love story, tradiční víkendové obědy 
v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti, 
a postupně vyplouvá na povrch, že 
každý z hrdinů má nějaké tajemství. 
Příběh rozkrývající nelehké vztahy 
mezi třemi generacemi přináší nadě-
ji, že život lze vzít do vlastních rukou 
v jakémkoli věku.

Režie: B. Sláma / Hrají: Zuzana 
Krónerová, Pavel Nový, Marek Dani-
el, Tatiana Vilhelmová, Alena Mihu-
lová

16., 23. 3. v 17.00, 18. 3. v 17.30
tomb Raider
Akční / USA / 122 min / titulky / 

120,- / 12+
Laře Croft je 21 let a právě zdědi-

la obrovské obchodní impérium. Její 
otec, bohatý šlechtic a známý dobro-
druh lord Richard Croft, 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 Lon-
dýn a vyrazit do neznáma, aby při-
šla na to, co se jejímu otci doopravdy 
stalo.

Režie: R. Uthaug/ Hrají: Alicia 
Vikander, Walton Goggins, Hannah 
John-Kamen

16., 17., 23. a 28. 3. ve 19.30, 25. 
3. v 18.00

tlumočník
Tragikomedie / ČR / 113min / 

120,-
Hlavními hrdiny svérázné roadmo-

vie jsou dva staří páni, kteří cestují 
napříč Slovenskem, aby poznali prav-
du o vlastní minulosti. Během ces-

ty 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 začína-
jí chápat vlastní činy, a přehodnocují 
i svou identitu.

Režie: M. Šulík/ Hrají: Jiří Menzel, 
Peter Simonischek, Zuzana Mauréry

17. a 30. 3. v 15.00, 25. 3. v 16.00
Cesta za králem trollů
Fantasy pohádka / Norsko / 104 

min / 120,- (děti 100,-)
Že jsou trollové jen malé roztomilé 

bytůstky? Ani nápad! Král trollů je 
zlověstný a hrozivý obr z hor, který 
dříme ve své jeskyni a čeká na to, až 
se některá z princezen nestihne do 
svých osmnáctých narozenin pro-
vdat, aby ji mohl lapit a sníst.

Režie: M. B. Sandemose/ Hrají: 
Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads 
Sjøgård Pettersen

18., 19. a 25. 3. ve 20.00
oni 2: noční kořist
Horor / USA / 85min / 120,-
Rodinu, která se na noc ubytuje v 

odlehlém kempu, navštíví tři masko-
vaní psychopati a podrobí je zkouš-
ce, až po ty nejzazší meze.

Režie: J. Roberts/ Hrají: Christina 
Hendricks, Bailee Madison, Martin 
Henderson

19. 3. v 17.30
tak PRavil bůh
Drama, komedie / Dánsko / 

105min / titulky / 90,- 
Jízlivý, sarkastický a dojemný 

rodinný portrét, inspirovaný slav-
nou biografií dánského dramatika J. 
Blendstrupa, je zasazený do druhé 
poloviny 80. let, do doby, kdy explo-
doval Černobyl. Zachycuje nevšed-
ní rodinu, kterou pevnou rukou ří-
dí podivínský psychiatr Uffe, muž 
mnoha podivných zálib. Patří mezi 
ně domácí pitky s pacienty i rázovitá 
výchova synů. Uffe se doma cítí být 
bohem. Ale bohové nemusí být las-
kaví. Nevšední černá komedie o lás-
ce, odpuštění a polévce ze šnapsu. 

Režie: H. R. Genz

19. 3. v 19.30
okhwan: nemožné je 

možné
Dokument / Slovensko / 71min / 

titulky / FK / 80,-
5 operací, 6 srážek s autem, 10 

let na cestě, 192 zemí, přes 10 000 
kilometrů. Hlavním hrdinou sním-
ku Okhwan’s Mission Impossible je 
korejský právník, cyklista, naivní sní-
lek a zapálený aktivista v jednom – 
Okhwan. Zvolil si misi, která se blíží 
nemožnému: projezdit na kole celý 
svět, a upozornit tak na téma rozdě-
lení vlastní země nesmyslnou hrani-
cí mezi Severní a Jižní Koreou.

Režie: M. Mackovič

20. 3. ve 20.00
dunkerk
Válečné drama / Nizozemsko, V. 

Británie / titulky / 90,-
Očekávané válečné drama vizio-

náře Christophera Nolana vychází z 
událostí evakuace obklíčených fran-
couzských, britských a belgických 
vojáků z pláží severofrancouzského 
Dunkerku na jaře 1940. 

Režie: Ch. Nolan/ Hrají: Tom 
Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylan-
ce, Kenneth Branagh

21. 3. v 17.00 
CdF: skokan 
(65,- / členové CDF 45,-) 
„Je to film o tom, jak mě pustili z 

basy,“ říká hlavní protagonista fil-
mu, recidivista a bývalý feťák Julius 
Oračko. A režisér Petr Václav dodá-
vá: „Je to pohádka s dokumentárními 
rysy, či snad dokonce i dokument s rysy 
pohádky. Film je fikcí o fiktivní posta-
vě, je však také studiem protagonisty, 
který ztělesňuje sám sebe.“ Být herec, 
být slavný, to je dnes jediná šance 
pro toho, kdo nemá školy. Je třeba 
vyrazit stopem do Cannes. Režie: 
Petr Václav

23. 3. v 17.30, 25. 3. v 17.00, 28. 
3. ve 20.00

máří magdaléna
Historický, drama / V. Británie / 

130 min / titulky / 110,- / 12+
Máří Magdaléna je životopisným 

dramatem o jedné z nejtajemněj-
ších ženských postav naší civiliza-
ce. Narovnává obraz očité svědkyně 
umučení a vzkříšení Ježíše Krista, 
z níž dějiny udělaly prostitutku.

Režie: G. Davis/ Hrají: Rooney 
Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel 
Ejiofor, Tahar Rahim

24. a 28. 3. v 17.00, 1. 4. v 17.30
PaCiFiC rim: Povstání
Akční / USA / 111 min / dabing / 

130,-
Kaiju versus Jaegeři. Monstra z ves-

míru versus pilotovaní obří roboti. 
Druhé kolo. Ve výpravném akční sci-fi 
Pacific Rim: Povstání, se znovu hraje o 
planetu Zemi, a my prohráváme.

Režie: S. S. DeKnight/ Hrají: John 
Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, 
Cailee Spaeny

24. 3. a 1. 4. v 19.30, 31. 3. 
v 17.00

dej mi své jméno
Drama, romantický / USA, Itálie 

/ 132min / titulky / 120,- (24. 3. 
FK 90,-)

Když si rodiče sedmnáctiletého 
Elieho pozvou do své velké italské 
vily na léto hosta, jejich syn z toho 
není vůbec nadšený. Zpočátku se 
zdá, že toho s pohledným americ-
kým 24letým studentem Oliverem 
nemají mnoho společného, když 
však spolu začnou trávit více času, 
začne mezi nimi vznikat něco hlub-
šího, než je přátelství…

Režie: L. Guadagnino/ Hrají: 
Armie Hammer, Timothée Chala-
met, Michael Stuhlbarg

25. 3. v 15.00
jak skřítek málem zas-

Pal jaro
Divadlo / 50min / 60,-
Skřítkové Čepička a Konvička ži-

jí každý na svém paloučku, o kte-
rý se starají. Jenže Čepička je pěkný 
lenoch, málem zaspal jaro, a má celý 
palouček ještě pod sněhem. Konvička 
se mu sice snaží pomoci, ale má dost 
své práce. Snad i s pomocí dětí se vše 
stihne připravit na Velikonoce.

Hraje: Divadélko Kos

26. 3. v 19.30
niCkyho rodina
Dokumentární, historický / ČR / 

97min / FK / 80,-
Režisér Matej Mináč natočil celo-

večerní dokumentární film s hraný-
mi rekonstrukcemi Nickyho rodina. 
Film o Nicholasi Wintonovi a jeho 
pozitivním poselství, které se šíří 

světem, přináší dosud nezveřejněná 
fakta, svědectví a osudy nově obje-
vených „Wintonových dětí“.

Režie: M. Mináč

26. 3. ve 20.00
Cukrář
Drama / Izrael, Německo / 

104min / titulky / 100,- / 15+
Po smrti milence se německý cuk-

rář Thomas vydává do Izraele – rod-
né země muže, jehož miloval. 

Režie: O. R. Graizer/ Hrají: Tim 
Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller

29. 3. v 15.30
čertoviny
Klasická pohádka / ČR / 101min / 

110,- (děti 90,-)
Stalo se jednou, že se v pekle uklí-

zelo. Čerti se jen hemžili, ale navzá-
jem si překáželi a klopýtali jeden 
přes druhého, prostě hotový blázi-
nec. 

Režie: Z. Troška / Hrají: Jakub 
Prachař, Dominick Benedikt, Karel 
Dobrý, Oldřich Navrátil, David 
Gránský

29. 3. v 16.45
star wars: Poslední z 

jediů
Sci-fi / USA / 150min / dabing, 

titulky, 2D / 80,-
Ve filmu Star Wars: Poslední z 

Jediů, od studia Lucasfilm, pokra-
čuje sága rodu Skywalkerů. Postavy 
předchozího filmu Star Wars: Síla se 
probouzí, spolu s legendárními hrdi-
ny galaxie, prožívají strhující dob-
rodružství, během kterých odha-
lí prastará tajemství Síly a šokující 
události z minula. 

Režie: R. Johnson/ Hrají: Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, 
Daisy Ridley

29. 30. 31. 3. v 17.30, 2. 4. 
v 17.00

ready Player one: hRa 
začíná 

Akční, sci-fi / USA / dabing, 2D i 
3D / 120,- (3D 29. 3. 150,-)

Děj nového filmu legendárního 
režiséra Stevena Spielberga je zasa-
zen do roku 2045, kdy se svět oci-
tá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé 
však nalezli spásu v OASIS, roz-
sáhlém světě virtuální reality, který 
vytvořil geniální a excentrický James 
Halliday (Mark Rylance). 

Režie: S. Spielberg/ Hrají: Tye 
Sheridan, Olivia Cooke, Vin Diesel, 
Simon Pegg

29. 3. v 19.45, 30. a 31. 3. 19.30
oPeRaCe entebbe
Thriller, krimi / V. Británie / 107 

min / titulky / 120,-
Politický thriller, inspirovaný sku-

tečnými událostmi z roku 1976 o 
únosu letu Air France na cestě z 
Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 
12 členů posádky, 4 teroristé. Ně-
mečtí radikálové Brigitte Kuhlman 
a Wilfred Bose, společně se dvěma 
členy lidové fronty pro osvobození 
Palestiny, přinutí letoun přistát v En-
tebbe v Ugandě. Požadují výkupné 
ve výši 5 milionů dolarů a propuš-
tění palestinských vězňů v Izraeli, 
jinak začnou zabíjet rukojmí. Opera-
ce Entebbe byla jednou z největších 
a nejnákladnějších záchranných akcí 
v historii.

Režie: J. Padilha/ Hrají: Rosamund 
Pike, Daniel Brühl


