
úterý 3. 4. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

DEJ MI SVÉ JMÉNO (uSa 2017)
Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou do své vel-
ké 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 společ-
ného, když však spolu začnou trávit více času, začne mezi 
nimi vznikat něco mnohem hlubšího než je přátelství…  
 hrají: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg
režie: Luca Guadagnino | mládeži do 15 let nepřístupné | 132 min.

pátek 6. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

SOuBOJ POHLaVÍ (uSa 2018) 
Bobby Riggs je ztělesněný testosteron. Bývalý teniso-
vý šampion, floutek a velkohubý šoumen přesvědčený  
o tom, že žena patří do ložnice a do kuchyně. Billie Jean 
King je výjimečná žena, angažuje se, prosazuje lepší pod-
mínky v ženském tenise. Dva póly, které se odpuzují, až 
se nakonec přitáhnou. Již brzy se proto rozehraje bitva 
mezi mužským a ženským světem, kde se každý podaře-
ný kopanec do koulí počítá...
hrají: Emma Stone, Steve Carell, Bill Pullman a další
režie: Jonathan Dayton, Valeris Faris 
pro děti do 12 let nevhodné | 121 min.

sobota 7. 4. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

SHERLOCK KOuMES
(uSa, GB 2018) 
Kdo by chtěl krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná 
otázka, pokud ovšem taky zrovna nejste sádrová ozdoba 
nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěs-
tí se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock. Škoda jen, 
že je taky ze sádry.
režie: John Stevenson | film v českém znění | 90 min.

sobota 7. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

MÁŘÍ MaGDaLÉNa (GB 2018)
Když se v Mariině vesnici objeví skupina poutníků, kte-
rou vede charismatický Ježíš, Máří, okouzlená jeho pova-
hou a názory, rázně zpřetrhá všechna pouta, která ji váza-
la k domovu a stane se členkou Ježíšova doprovodu. Na 
obzoru se však již objevují hradby Jeruzaléma a s nimi  
i nevyhnutelná vidina mučednické Ježíšovy smrti na 
kříži. Na to však není Máří připravená…
hrají: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor a další
režie: Garth Davis | pro děti do 12 let nevhodné | 120 min.

pondělí 9. 4. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

VSTuPNÉ DOBROVOLNÉ

Na BRaMBOŘE KOLEM SVěta 
Kateřina Kadlusová a František Nykl se na jaře 2016 
vyhoupli do sedla staré motorky Brambory a neohroženě 
se vypravili na cestu kolem světa. Během roku a půl proje-
li 29 zemí Evropy, Asie, Severní, Střední a Jižní Ameriky.

úterý 10. 4. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

ZOuFaLÉ ŽENY DěLaJÍ 
ZOuFaLÉ VěCI (ČR 2017) 
Olga má velké plány se svým milostným životem a taky 
přebujelou fantazii. Prodává v prodejně s dámským prá-
dlem, kde obslouží přes tři tisíce žen, než se stane zázrak 
a přijde ON! Ten první a pravý! To si alespoň Olga myslí 
do okamžiku, než ho přistihne při nevěře... Nicméně co 
se týče lásky, tak i když je vám hrozně, i když jste k smí-
chu, tak to prostě nesmíte vzdát!
hrají: Klára Issová, Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák a další 
režie: Filip Renč | pro děti do 12 let nevhodné | 83 min.

úterý 10. 4. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

PLÁŽOVÍ POVaLEČI (uSa 2017) 
Frankie, ztracený teenager, prožívá šílené léto mezi nemoc-
ným otcem a matkou, která trvá na tom, aby si našel pří-
telkyni. Mladík se snaží uniknout před každodenní reali-
tou tím, že se potuluje s kamarády, bandou delikventů, a že 
flirtuje na internetu se staršími muži. Snímek získal řadu 
cen včetně Ceny za nejlepší režii Festivalu Sundance 2017.
hrají: Harris Dickinson, Madeline Weinstein, Kate Hodge 
režie: Eliza Hittman | pro děti do 12 let nevhodné | 95 min.

pátek 13. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

ZtRatILI JSME StaLINa 
(GB, FRa 2017) 
Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. 
Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o nástupnic-
tví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého stra-
chu a začíná ta pravá podívaná. Jestli se vám to nezdá 
jako dostatečně důvtipná zápletka, tak věřte, že film je ve 
své tragičnosti a schopnosti utahovat si z velkých věcí 
vtipný velmi. V Rusku tento film zakázali.
hrají: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine 
režie: Armando Iannucci | pro děti do 12 let nevhodné | 106 min.

sobota 14. 4. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

KRÁLÍČEK PEtR (uSa 2018)
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu 
s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však 
o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zví-
řaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním  
a obyvateli zahrady.
hrají: James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki a další 
režie: Will Gluck | 89 min.

sobota 14. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

OPERaCE ENtEBBE 
(uSa, GB 2018)
Film podle skutečných událostí z roku 1976 o únosu leta-
dla na cestě z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů 
posádky, 4 teroristé. Dva němečtí radikálové společně se 
dvěma členy lidové fronty pro osvobození Palestiny při-
nutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují 5 mili-
onů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli, 
jinak začnou zabíjet rukojmí. Rozjíždí se jedna z největ-
ších záchranných akcí v historii...
hrají: Daniel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan a další
režie: José Padilha | pro děti do 12 let nevhodné | 106 min.

úterý 17. 4. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

FOXtROt (ISR 2017)
Jonathan hlídá spolu s třemi mladíky opuštěný checkpoint 
na severu Izraele. Od četby komiksů a poslechu rádia je 
občas vyruší projíždějící automobil či velbloud, který se 
po cestě prochází sem a tam. Mladé vojáky vytrhne z nudy 
až nečekaná událost s fatálními následky. Jonathano-
vi rodiče se mezitím snaží vyrovnat s tragickou zprávou 
a zjistit, co se vlastně kdesi v poušti odehrává.
hrají: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray a další
režie: Samuel Maoz | pro děti do 12 let nevhodné | 108 min.

pátek 20. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

HaStRMaN (ČR 2018)
Baron de Caus je moderní a osvícený člověk a taky hastr-
man. Středem jeho zájmu je nespoutaná rychtářova dcera 
Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním 
přírody a pohanských rituálů. Čím více se Katynka hastr-
manovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda 
jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. 
Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného 
Magnesií Literou.
hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jan Kolařík a další
režie: Ondřej Havelka | pro děti do 12 let nevhodné | 100 min.

sobota 21. 4. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

V HuSÍ KŮŽI (uSa 2017) 
Tihle ptáci si svůj život užívají plnými zobáky. Být v husí 
kůži je těžká pohoda, především pro housera v nejlepších 
letech. Tedy až do chvíle, kdy se bude muset začít starat  
o dvě malé kachničky a pomoci jim z bryndy, kterou tak tro-
chu sám způsobil. Jejich společné dobrodružství ukáže, že 
rodina může mít všechny možné podoby i tvary a dokonce 
i peří. A že přátelství a rodina je ta největší zábava a jízda.
režie: Christopher Jenkins | film v českém znění | 91 min. 

sobota 21. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

PEPa (ČR 2018)
Pepa je asi padesátiletý úředník žijící se svou rodinou v oby-
čejném 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...
hrají: Michal Suchánek, Petra Špalková, Filip Blažek a další
režie: Ján Novák | pro děti do 12 let nevhodné | 90 min.

pondělí 23. 4. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

VSTuPNÉ DOBROVOLNÉ

PutOVÁNÍ PO VIEtNaMu  
Úchvatné hory, kaňony a vodopády na severních hrani-
cích Vietnamu s Čínou, duchovní omámení v chrámech 
pod ochranou zachmuřených strážců a draků, zakázané 
císařské město Hue s jeho honosnými paláci a pagodami 
a mnohem víc.

úterý 24. 4. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

ERIC CLaPtON (GB 2017)
Eric Clapton se stal díky své unikátní hře na kytaru jednou 
z největších ikon hudebního světa a patří mezi nejlepší blu-
esové kytaristy. Film přináší divákům nevšedně intimní 
pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. 
Celý dokument je věrohodný i díky tomu, že je doplněn  
o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých sestave-
né z historických i nově zaznamenaných rozhovorů.
režie: Lili Fini Zanuck | pro děti do 12 let nevhodné | 135 min.

pátek 27. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

aŽ Na DNO 
(uSa, DE, FRa, ESP 2017) 
Britský agent James a podmořská bioložka Danielle se poprvé 
setkají na pláži v Normandii a zamilují se do sebe. Po něko-
lika dnech je však jejich práce od sebe oddělí a oni následně 
osamoceni čelí smrtícím hrozbám. On v zajetí džihádistů, 
ona v hlubinách moře. Oba sice ve zcela odlišných, ale něčím 
si i zvláštně podobných situacích čerpají sílu ze vzpomínek 
na prožité společné chvíle a v nich zrozeného citu. 
hrají: James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig 
režie: Wim Wenders | pro děti do 12 let nevhodné | 111 min.

sobota 28. 4. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

CESta Za KRÁLEM tROLLŮ 
(NOR 2017) 
Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! 
Král trollů je zlověstný a hrozivý obr z hor, který dřímá 
ve své jeskyni a čeká na to, až se některá z princezen do 
svých osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji 
mohl lapit a sníst. Princezna Kristin je tvrdohlavá, ale už 
brzy má zjistit, že tyhle povídačky jsou pravdivé. 
hrají: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen
režie: Mikkel Brænne Sandemose | film v českém znění
104 min.

sobota 28. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

aVENGERS: INFINItY WaR 
(uSa 2018)
Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmo-
vým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plát-
na nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. 
Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí porazit 
mocného Thanose dřív než jeho bleskový útok, prováze-
ný ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy. 
hrají: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo 
režie: Anthony Russo, Joe Russo pro děti do 12 let nevhodné 
film v českém znění | 155 min.
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