STRANA 37
12. a 13. 4. v 17:30, 24. 4. v
19:30
Pepa
Komedie / ČR / 90min / PREMIÉRA / 120,Pepa je asi padesátiletý úředník,
žijící se svou rodinou v obyčejném
okresním městě. Pepa je tak trochu
podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho ženy, natož od dcery. Pepa ví, že se musí něco změnit,
a dokonce velmi dobře ví, co to „něco“ je. Jenže! Cesta k cíli bývá někdy
hodně trnitá, a tak sledujeme sled
více či méně marných a tragikomických pokusů Pepy, hrdiny - outsidera, začít konečně žít svůj život.
Režie: J. Novák/ Hrají: Michal
Suchánek, Petra Špalková, Filip
Blažek, Martin Pechlát, Jakub
Kohák.
12. a 13. 4. v 19:30, 14., 21. a 29.
4. ve 20:00, 18. 4. v 16:30
Fakjů pane učiteli 3
Komedie / Německo / 120 min /
dabing / 130,- / 12+
Samozvaný učitel Zeki Müller je
zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze svých studentů, v čele s Chantal, to nejlepší, co v
nich ještě zbývá. Ale už toho v nich
moc na vyždímání není. Uspěje při
záchraně školy a jejích chovanců?
Režie: B. Dagtekin/ Hrají: Elyas
M‘Barek, Katja Riemann, Jella Haase, Sandra Hüller.
14. 4. v 19:30, 23. 4. v 17:30
Do větru
Romantické drama / ČR / 78min
/ 110,Příběh tří mladých lidí, odehrávající se během letní plavby kolem
řeckých ostrovů. Nespoutaní sourozenci Matyáš a Natálie se plaví jako
posádka plachetnice, na jejíž palubu
přistoupí syn majitele lodi, dokumentarista Honza. Postupné sbližování Natálie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců, a na povrch
začínají vyplouvat skutečnosti, které ukáží jejich bezstarostnou jízdu v
docela jiném světle.
Režie: S. Šustková/ Hrají: Jenovéfa Boková, Vladimír Polívka, Matyáš
Řezníček.
15. 4. ve 14:00, 29. 4. v 15:00
Včelka Mája: Medové
hry
Animovaný / USA / 85min /
dabing / 100,V Májině úlu to bzučí vzrušením. Už
dokončili letní sklizeň, a přijel vysoký
hodnostář s důležitým vzkazem pro
královnu. Obdrží její úl už konečně
pozvánku na Velké medové hry?
Režie: N. Cleary, A. Stadermann
15. 4. v 15:00
Není drak, jako drak
Divadlo / 50min / 60,Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. Na zámku je pozdvižení,
protože rozhodně hodlá poobědvat princeznu. Po celém království,
i v okolních zemích se shánějí zdatní mládenci, rytíři i prostí chasníci,
kteří by se drakovi postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách bývá.
Jenomže, není drak, jako drak! Ani
v našich pohádkách nechybí drak a
princezna, ale všechno je jinak. Ne
každý drak má chuť na princeznu, ne
každá princezna se draka bojí, a ne
všechno, co se říká, bývá pravda.
Hraje: Divadlo Kuba
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Kultura / Kina
15. 4. v 16:00
Earth: Den na zázračné
planetě
Dokument / Velká Británie /
95min / dabing / 80,Režie: R. Dale, L. Fan, P. Weber /
Dabing: Ivan Trojan.
16. 4. v 17:30
Darebák a závodnice
Drama, krimi / Belgie / 130min /
titulky / 90,- / 15+
Gino potkává na závodní dráze Bénédicte, a je to z toho vášnivá láska.
Jenže Gino skrývá tajemství – takové, které je nebezpečné pro něj i pro
jeho okolí. S Bénédicte tak budou
muset za svůj vztah bojovat: proti
všemu a proti všem.
Režie: M. R. Roskam/ Hrají: Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Igor van Dessel.
16. 4. v 19:30
Safari
Dokument / Rakousko / 91min /
titulky / FK / 90,Pozorovatel lidské přirozenosti U.
Seidl se po průzkumu rakouských
sklepů zaměřuje na téma, které z
jiného úhlu zkoumal v prvním díle
trilogie Ráj.
Režie: U. Seidl
16. 4. ve 20:00, 25. 4. 19:30
Operace Entebbe
Thriller, krimi / V. Británie / 107
min / titulky / 100,Politický thriller, inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o
únosu letu Air France na cestě z
Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů,
12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí radikálové Brigitte Kuhlman
a Wilfred Bose, společně se dvěma
členy Lidové fronty pro osvobození
Palestiny, přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné
ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli,
jinak začnou zabíjet rukojmí. Operace Entebbe byla jedna z největších a
nejnákladnějších záchranných akcí v
historii.
Režie: J. Padilha/ Hrají: Rosamund
Pike, Daniel Brühl.
18. 4. v 19:00
Kočka na rozpálené ple
chové střeše (National
Theater Live)
Divadelní představení / 185min /
titulky / 200,- / 15+
Mistrovský kus klasika amerického moderního dramatu 20. století
Tennesseeho Williamse. Jedné parné
noci v Mississippi se jedna jižanská
rodina schází na své bavlníkové plantáži, aby oslavila narozeniny Velkého
taťky. Spalující vedro je skoro tak
tíživé jako lži, které si říkají. Brick a
Maggie přešlapují kolem tajemství a
sexuálního napětí, které hrozí zničit
jejich bezdětné manželství. V sázce je ale budoucnost celé rodiny, a
nikdo zatím neví, která verze pravdy
platí – a která nakonec vyhraje?
Režie: B. Andrews / Hrají: Sienna
Miller, Jack O’Connell, Colm Meaney, Hayley Squires.
19. 4. v 17:30
Dokud
nás
svatba
nerozdělí
Komedie / Francie / 115min /
titulky / 80,Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na fran-

Nejtišší podoba punku
v Domě Gustava Mahlera
Nejznámější podoba akademického sochaře, hudebníka a pedagoga Štěpána Málka je ta s řetězem u
pasu, barevnými vlasy a mikrofonem
v ruce. Za punkovým zevnějškem se
ale skrývá přímo renesanční člověk.
Když zrovna s legendární kapelou
N. V. Ú. necestuje po klubech plných
pogujících pankáčů, poslouchá hudbu Kryzstofa Pendereckého, nebo ve
svém ateliéru v Holicích skládá a rozkládá geometrické tvary, aby z nich
vytvořil sochy, reliéfy i malby.
Málkovo výtvarné dílo je protipólem k jeho hudebním aktivitám.

Vyzařuje z něj meditativní klid,
pokora i čistota. V postmoderním
světě, kde je obtížné definovat jakoukoli míru či pravidla, se snaží najít klid, logiku a souznění. Pro jeho
dílo je charakteristická geometrická
harmonie konstruktivismu i dekonstruktivní napětí.
V Domě Gustava Mahlera představuje Štěpán Málek více než tři desítky
svých prací výstavou Geometria rare
anima est, kterou je možné navštívit
do 29. 4. 2018.
Jakub Koumar,
Dům Gustava Mahlera

couzském zámečku, úplně si to říká
o průšvih. Když se má něco pokazit,
určitě se to pokazí.
Profesionální svatební agentura má na nezdary celých 24 hodin.
Zvlášť když šéf agentury z přátelství
zaměstná vlezlého fotografa, kterého
spíše než focení zajímá pohoštění, a
ženichovo půlnoční překvapení definitivně změní celou svatbu v grotesku.
Režie: E. Toledano / Hrají: JeanPierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles
Lellouche, Suzanne Clément.

pořádně horko, a chvíli zase hodně
velká zima.

19. a 20. 4. ve 20:00, 24. a 27. 4.
v 17:30, 1. 5. v 19:30
Hastrman
Romantický thriller / ČR / 100
min / 120,- / 12+
Příběh jedné lásky, jedné vášně
a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky.
Romantický thriller, s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana, vznikl na motivy oceňovaného románu
Miloše Urbana.
Režie: O. Havelka/ Hrají: Karel
Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý,
Vladimír Polívka.
20. 4. a 1. 5. v 17:30, 21. a 28. 4.
v 17:00
V pasti času
Dobrodružný, rodinný, fantasy /
USA / 109min / titulky / 120,Vizionářská režisérka Ava DuVernay uvádí film studia Disney V pasti času, který je epickým dobrodružstvím, podle nadčasového a
stejnojmenného románu.
Režie: A. DuVernay/ Hrají: Oprah
Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy
Kaling, Gugu Mbatha-Raw
20. a 29. 4. v 19:30
Vadí nevadí
Horor / USA / 103min / titulky /
120,- / 12+
Co byste dělali, kdybyste se dostali do smyčky ve hře Vadí nevadí, kde
na splnění úkolu závisí váš život?
Režie: J. Wadlow/ Hrají: Lucy
Hale, Tyler Posey, Violett Beane.
21. 4. v 15:00
Sněhová
královna:
Tajemství ohně a ledu
Animovaná dobrodružná komedie
/ Rusko / 89min / 110,- (děti 90,-)
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství,
humoru i kouzel.
Naši hrdinové se střetnou s magií
ohně a ledu, a tak jim chvilku bude

21. 4. v 15:15, 28. 4. v 15:30
Coco
Animovaný / USA / 105min /
dabing / 100,Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
stát uznávaným muzikantem.
Režie: L. Unkrich
22. 4. v 15:00
Sherlock Koumes
Animovaná komedie / USA, V.
Británie / 90 min / dabing / 115,(děti 90,-)
Dobrodružná detektivní animovaná komedie Sherlock Koumes líčí
největší případ sádrové verze legendárního detektiva. Kdo jiný by měl
vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků?
Režie: J. Stevenson.
22. 4. v 15:15
Ferdinand
Animovaný, rodinný / USA /
99min / 90,Režie: Carlos Saldanha, Cathy
Malkasian, Jeff McGrath.
23. 4. a 2. 5. v 19:30
S láskou Vincent
Animace, drama, životopisný / V.
Británie, Polsko / 95min / titulky /
100,Režie: D. Kobiela & H. Welchman/ Hrají: Douglas Booth, Robert
Gulaczyk, Eleanor Tomlinson.
25. 4. v 17:00
CDF: Nerodič
(65,- / členové CDF 45,-)
Kolik podob může mít dnešní rodina? Jakou rodinu chceme? A chceme
ji vůbec? Režie: Jana Počtová.
26. a 27. 4. v 17:00
Kazišuci
Komedie / USA / 102min / PREMIÉRA / titulky / 120,- / 15+
Komedie o holkách, které chtějí
přijít o panenství, a o rodičích, kteří
jim v tom chtějí zabránit doslova za
každou cenu.
Režie: K. Cannon/ Hrají: John
Cena, Leslie Mann, Ike Barinholtz.
26. 4. v 19:30
Měsíc Jupitera
Thriller / Maďarsko / 123min /
PREMIÉRA / titulky / 80,- / 12+
Režie: K. Mundruczó / Hrají: Merab Ninidze, Zsombor Jéger,
György Cserhalmi.

