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6. 3. v 18.00
ExpEdiční kamEra
Dokument / 240 min / 130,-
Největší mezinárodní filmový fes-

tival s cestovatelskou a outdoorovou 
tématikou v ČR. Zažijte filmy plné 
adrenalinu, krásné přírody, expedic a 
inspirace. Těšit se můžete na 6 filmů.

6. 3. v 19.30, 15. 3. v 17.00, 21. 3. 
a 2. 4. ve 20.00

Tři billboardy kousEk 
za EbbingEm

Drama, komedie / USA, Velká Bri-
tánie / 115min / titulky / 110,-, od 
2. 4. 100,-

Mildred Haynesové zavraždili dce-
ru. A protože se vyšetřování už něko-
lik měsíců bezvýsledně vleče, roz-
hodne se jednat. U vjezdu do města 
vylepí na tři billboardy velmi kontro-
verzní vzkazy, adresované váženému 
šéfovi místní policie.

Režie: M. McDonagh / Hrají: Fran-
ces McDormand, Woody Harrelson, 
Sam Rockwell, Abbie Cornish

7. 3. v 17.00
Špindl
Komedie / ČR / 98min / 100,-
Režie: M. Cieslar/ Hrají: Anna 

Polívková, David Gránský, Jakub 
Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut

7. 3. v 17.15
Hmyz
Drama, komedie / ČR / 98min / 

110,- / 12+
Divadelní ochotníci na malém 

městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze 
života hmyzu“. 

Režie: J. Švankmajer / Hrají: Jan 
Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, 
Norbert Lichý, Kamila Magálová

7. 3. v 19.00
HamlET
Divadelní hra / 210min / 200,-
Populární představitel Sherlocka 

Benedict Cumberbatch se ukáže v 
titulní roli Shakespearovy mistrov-
ské tragédie.  

Režie: Lyndsey Turner / Hrají: 
Benedict Cumberbatch a další

7. 3. v 19.30 
CdF: mEzi zvukEm a Hud

bou s marTinEm Hůlou 
(65,- / členové CDF 45,-) 
Francis Ford Coppola kdysi pozna-

menal, že filmový zvuk se minimálně 
z 50 % podílí na výsledném účinku 
filmu. Jaké jsou kreativní možnos-
ti zvuku? Co všechno v sobě zvuk a 
hudba skrývají? Nesmírně bohatou 
krajinou zvuků a hudby ve filmu i 
v divadle nás provede Martin Hů-
la, známý pod pseudonymy Bonus, 
Bourek či Martin Tvrdý - český 
hudebník, rapper, písničkář, grafický 
designer, scénograf a kurátor.

8. 3. v 17.00, 14. 3. v 18.00
poTvora
Drama / Dánsko / 86min / titulky 

/ 90,- 
Rasmus a Maria se poznají na par-

ty a prvotní flirt nabere rychlé grá-
dy. Maria se nastěhuje do Rasmu-
sova bytu a po malých krůčcích si 
podmaňuje jeho životní prostor. Je 
to nevyrovnaný pár. Maria je cílevě-
domá, dominantní, Rasmus jakoby 
tápal mezi pubertou a dospělostí. 
Christian Tafdrup v civilně natoče-
ném dramatu zachycuje všední vzta-
hové situace, z nichž se rýsuje přes-
ný portrét dvou zcela rozdílných 

lidí, jejichž vzájemná přitažlivost má 
destruktivní následky. 

Režie: Ch. Tafdrup 

8. a 24. 3. v 17.30, 13. 3. v 19.30, 
14. 3. v 14.30, 27. 3. ve 20.00

padEsáT odsTínů svobo
dy

Erotický thriller / USA / 105min / 
PREMIÉRA / titulky / 120,-

Fenomén Padesát odstínů vstupu-
je do třetí, závěrečné fáze. Anasasia 
Steele a Christian Grey se dobrovol-
ně zřekli své svobody a před svědky 
řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně až 
do smrti jim ale nebude dopřáno. 
Režisér J. Foley okořenil pikantní 
erotickou romanci pořádnou dávkou 
thrilleru a svým hrdinům připravil 
několik nečekaných a nepříjemných 
překvapení.

Režie: J. Foley / Hrají: Dakota 
Johnson, Jamie Dornan, Eric John-
son, Eloise Mumford, Rita Ora

8. 3. v 19.30
THE Florida projECT
Drama / USA / 111min / titulky / 

80,- / 12+
Okouzlující šestiletá Moonee a je-

jí přátelé si užívají naplno letních 
prázdnin v sousedství dokonalého 
a barevného floridského Disney-
landu. Temné stránky života dospě-
lých, které se postupně dostávají 
na povrch, se v dětských očích roz-
pouštějí pod přívalem lumpáren, 
nekonečného potulování, zábavy 
a neodolatelných kopečků zmrzliny.

Režie: S. Baker / Hrají: Willem 
Dafoe, Bria Vinaite, Brooklynn Kim-
berley Prince

8., 9., 10., 17., 23., 24., 29. a 
31. 3. ve 20.00, 10., 17. a 21. 3. 
v 17.30, 11. a 18. 3. v 17.00, 14. 3. 
v 19.30

TáTova volHa
Komedie / ČR / 90min / PREMI-

ÉRA / 130,-; od 29. 3. 120,-
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně 

ovdověla.
Režie: J. Vejdělek/ Hrají: Eliška 

Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Mar-
tin Myšička, Boleslav Polívka, Emi-
lia Vášaryová, Vilma Cibulková, Eva 
Holubová

9. 10. 3. v 19.30, 15. 3. v 17.30
přání smrTi
Akční, krimi / USA / 103min / 

titulky / 120,- / 15+
Sebrali mu jeho rodinu. Nastal čas 

jim to vrátit…
Režie: E. Roth/ Hrají: Bruce Wil-

lis,  Dean Norris, Vincent D’Onofrio, 
Jack Kesy

10. 3. v 15.00
paddingTon 2
Rodinný, komedie / V. Británie / 

dabing / 80,-
Náš kamarád Paddington se už 

šťastně usadil s rodinou Browno-
vých a je oblíbeným členem místní 
komunity. 

Režie: P. King / Hrají: Ben Whis-
haw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, 
Julie Walters

10. a 24. 3. v 15.30, 18. a 29. 3. 
v 15.00

včElka mája: mEdové 
Hry

Animovaný / USA / 85min / 
dabing / 110,-

V Májině úlu to bzučí vzrušením, 
už dokončili letní sklizeň a přijel 

vysoký hodnostář s důležitým vzka-
zem pro královnu. Obdrží její úl už 
konečně pozvánku na Velké medo-
vé hry? 

Ale Májino nadšení rychle opadne, 
když zjistí, že její úl nejenže se nesmí 
soutěže zúčastnit, ale že císařovna 
požaduje, aby její úl odevzdal polo-
vinu letní sklizně medu jako příspě-
vek na výživu atletů soutěžících na 
hrách. V rozporu s přáním královny 
se Mája rozhodne osobně postavit 
před císařovnu.

Režie: N. Cleary, A. Stadermann

10. 3. v 17.00, 13. 3. v 17.30
lady bird
Drama / USA / 94min / titulky / 

110,- / 12+
Lady Bird je neobyčejný příběh o 

obyčejném dospívání holky, která 
zoufale hledá to, co všichni ostatní – 
kluka a smysl života. Film patří mezi 
nejlepší snímky roku 2017, a hereč-
ka Saoirse Ronan za svůj výkon zís-
kala Zlatý glóbus.

Režie: G. Gerwig/ Hrají: Saoirse 
Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, 
Lucas Hedges

11. 3. v 15.00
kamarádi na výlETě
Divadlo / 50min / 60,-
Kamarádi na výletě - to jsou písnič-

ky, legrace, poznávání zvuků v lese, 
táborák i setkání s Krakonošem. 
Děti se učí dělat bezpečné ohniš-
tě, účinkují v táborovém karnevalu 
a společně zaženou Smeťáky, kteří 
ničí všechno kolem sebe.

Hraje: Divadlo Kamarádi

11. 3. v 16.00, 25. 3. ve 14.00
FErdinand
Animovaný, rodinný / USA / 

99min / 110,- (děti 90,-)
Ferdinand je velký býk s velkým 

srdcem. Je to roztomilé, leč tro-

chu nešikovné, až groteskně půso-
bící stvoření, které ale neznalí lidé 
považují za nebezpečné a zuřivé 
monstrum. Když si jednoho dne Fer-
dinand neopatrně sedne na čmeláka, 
dostane žihadlo a splaší se. Celou 
událost vidí hledači býků pro koridu 
a Ferdinand je uchvátí natolik, že jej 
chytí a odvezou. 

Režie: Carlos Saldanha, Cathy 
Malkasian, Jeff McGrath

12. 3. v 17.30, 27. 3. v 17.00
darEbák a závodniCE
Drama, krimi / Belgie / 130min / 

titulky / 90,- / 15+
Gino potkává na závodní dráze Bé-

nédicte, a je to z toho vášnivá láska. 
Jenže Gino skrývá tajemství – tako-
vé, 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: Matt-
hias Schoenaerts, Adèle Exarcho-
poulos, Igor van Dessel

řEv čEskéHo lva
12. 3. ve 20.00
kvarTETo
Komedie / ČR / 93min / 100,-
Poněkud nesourodá čtveřice, v čele 

se solidně vyhlížejícím, avšak leh-
ce sucharským Robertem (Lukáš 
Melník), jeho partnerkou - atraktiv-
ní a rozháranou cellistkou Simonou 
(Barbora Poláková), extrovertním 
vtipálkem Tomášem ( Jaroslav Ple-
sl) a znalcem historie s přezdívkou 
Funés (Zdeněk Julina) spolu zaží-
vá na cestě za svou nejsvobodnější 
skladbou řadu humorných situací, 
ale i nedorozumění.

Režie: M. Krobot / Hrají: Barbora 
Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Mel-
ník, Zdeněk Julina, Lenka Robotová

Hodně veselo bylo v jihlavských ulicích den před Popeleční středou, kdy 
ulicemi procházel tradiční masopustní průvod. Nechyběly originální masky, 
zábavné scénky, veselá hudba a dobré jídlo. 

Na začátku průvodu si masky převzaly z rukou primátora Rudolfa Chloup-
ka symbolický klíč od města a začaly tak Jihlavě na jedno odpoledne vlád-
nout. 

Malí diváci v originálních maskách si mohli zahrát s pouličním divadlem 
KUFR klaunérii pro děti, hrála kapela Tygroo a odehrála se masopustní férie 
v podání herců Horáckého divadla.

Průvod, který vedl ulicemi Matky Boží, Věžní, Benešovou, Palackého, 
Komenského a zpět, se strhnul v bláznivé dovádění. Na trase byly k vidění 
živé ilustrace masopustního tématu „Město naruby“ v podání herců Horác-
kého divadla. Město Jihlava akci podpořilo částkou 200 tisíci korun. -tz-

Ulicemi chodili potápěč, 
žralok, opice, banán… 

KLÍČE od města převzaly masky, Jihlavou prošel masopustní průvod. O zábavu 
se starali herci Horáckého divadla. Foto: Horácké divadlo Jihlava


