
pátek 1. 3. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ŽENY V BĚHU (ČR 2018)
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně roz-
hodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton!  
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný 
problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch 
více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Stačí jen začít 
trénovat.
hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Ondřej Vetchý 
režie: Martin Horský | 93 min.

sobota 2. 3. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
(USA 2019) 
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, kde bývalí od-
věcí nepřátelé žijí v harmonii. Když se na obzoru objeví 
nové nebezpečí pro všechny draky, bude se muset mladý 
náčelník Škyťák se svou kamarádkou Astrid vydat najít 
mýty opředený Skrytý svět, v němž by se draci mohli před 
touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?
režie: Dean DeBlois | 104 min.

sobota 2. 3. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

BOHEMIAN RHAPSODY  
(GB, USA 2018)
Film popisuje hudební dráhu od založení skupiny Queen 
až po památný koncert Live Aid v roce 1985 a zároveň je-
dinečnou životní a uměleckou jízdu Freddie Mercuryho, 
který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným 
stereotypům. 
hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello a další
režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
pro děti do 12 let nevhodné | 134 min.

úterý 5. 3. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

KAFARNAUM (LIB, FRA, USA 2018)
Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče 
za to, že mu dali život. Strhující výpověď o životě nejchud-
ších ve slumech současného Libanonu pohledem malého 
dítěte získalo Cenu poroty na MFF Cannes 2018 a bylo no-
minováno na Zlatý glóbus 2018 a na Oscara 2019.
hrají: Kawthar Al Haddad, Boluwatife Treasure Bankole, 
Nadine Labaki a další
režie: Nadine Labaki | mládeži do 15 let nepřístupné | 120 min.

pátek 8. 3. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

ÚHOŘI MAJÍ NABITO (ČR 2018)  
Tohle není jenom hra. Pro tuhle partu chlapů se hra na 
URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich 
nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují 
kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí...
hrají: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek a další
režie: Vladimír Michálek | pro děti do 12 let nevhodné 
93 min.

sobota 9. 3. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

PSÍ VELIČENSTVO (BEL 2019)
Rex je pravděpodobně to nejšťastnější štěně na světě. Po 
příchodu do Buckinghamského paláce se stal miláčkem 
královny. Jenže při návštěvě amerického prezidenta udě-
lá Rex velkou ostudu a ze dne na den se stává toulavým 
psem bez domova. V ulicích Londýna na něj na každém 
rohu číhá nebezpečí...
režie: Ben Stassen | 92 min.

sobota 9. 3. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?  
(FRA, BEL 2019) 
Claude a Marie Verneuilovi se už smířili s tím, že se je-
jich dcery provdaly za muže rozličných původů a podaři-
lo se jim překonat všechny předsudky. Ale nyní čelí nové 
hrozící krizi – jejich čtyři zeťové jsou odhodláni opustit 
Francii. Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim 
mladí neodjeli někam na druhý konec světa! 
hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan a další
režie: Philippe de Chauveron | pro děti do 12 let nevhodné
98 min.

pondělí 11. 3. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 

VÁCLAV VEBR: PERU A BOLÍVIE 
— PO STOPÁCH INKŮ  
Povídání o nejvyspělejší civilizaci na americkém konti-
nentu předkolumbovské doby. Navštívíme Limu, Altipla-
no, jezero Titicaca, geoobrazce v Nasca, Cusco a Machu 
Picchu.

úterý 12. 3. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ (GB 2018)
V dubnu 2015 došlo v Londýně k největší loupeži v histo-
rii Velké Británie. Během velikonočního víkendu zmizely 
z úschovny klenotů v Hatton Garden šperky a peníze za 
více než 200 milionů liber. Pátrání po lupičích však při-
neslo odhalení – geniální loupež měl na svědomí gang 
důchodců...
hrají: Michael Caine, Charlie Cox, Michael Gambon a další
režie: James Marsh | pro děti do 12 let nevhodné | 108 min.

úterý 12. 3. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

ZELENÁ KNIHA (USA 2018)
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” 
Vallelonga má pověst chlápka, který dokáže vyřešit ka-
ždou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don 
Shirley si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na 
turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Film 
získal tři Zlaté glóby a patří k největším favoritům letoš-
ních Oscarů.
hrají: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini 
režie: Peter Farrelly | 130 min.

pátek 15. 3. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

SKLENĚNÝ POKOJ (ČR, SR 2019)
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minu-
lého století obdivuhodný dům – Vila Tugendhat. Mistrov-
ské dílo architekta von Abta, který tuto stavbu navrhl pro 
podnikatele Viktora Landauera a jeho ženu Liesel. Viktor 
je ale Žid a Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu...
hrají: Carice Van Houten, Hanna Alström, Karel Roden a další
pro děti do 12 let nevhodné | 104 min.

sobota 16. 3. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

KOUZELNÝ PARK (USA 2019)
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její ma-
minku ta úplně nejlepší zábava. Ve své představivosti vy-
čarovaly kouzelný park, v němž všechny fyzikální zákony 
popírající atrakce řídí mluvící zvířata... Film plný adrena-
linu otevírá brány dětem, které se nebojí snít. 
režie: Josh Appelbaum | 85 min.

sobota 16. 3. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 (USA 2019)
Vysokoškolačka Tree bývala strašná potvora, dokud ji osud 
nepotrestal tím, že ji nutil opakovaně prožívat ten samý 
den, na jehož konci ji brutálně zabil šílenec v masce mas-
kota její univerzity. Tree nakonec tuhle noční můru pora-
zila, a nějaký čas spokojeně žila. Ale něco se stalo a časová 
smyčka vrcholící pokaždé její vlastní smrtí je zpátky...
hrají: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine a další
režie: Christopher Landon | pro děti do 12 let nevhodné
100 min.

úterý 19. 3. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

ŠŤASTNÝ LAZZARO (ITA 2018)
Lazzaro žije v izolované komunitě rolníků, kteří už před 
desítkami let ztratili kontakt se světem a nic netušíc tvr-
dě pracují pro svou vychytralou paní. Když je objeví poli-
cie, rolníci zjišťují, v jaké lži léta žili. Lazzaro však zůstává  
i nadále až dojemně bezelstný a přirozený. Magický film 
si z festivalu v Cannes odvezl Cenu za nejlepší scénář.
hrají: Adriano Tardiolo, Nicoletta Braschi, Sergi López a další
režie: Alice Rohrwacher | pro děti do 12 let nevhodné | 125 min.

pátek 22. 3. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

LOVENÍ (ČR 2019)
Eliška má svatbu, ale ženich v rozhodující chvíli vezme 
roha a přímo od oltáře uteče... Zdrcená nevěsta má na-
štěstí kamarádku, která přesně ví, co dělat. Začíná LOVE-
ní, odhodlaný a mnohdy zábavný lov na lásku.
hrají: Ester Geislerová, Jakub Prachař, Martin Písařík a další
režie: Karel Janák | pro děti do 12 let nevhodné |100 min.

sobota 23. 3. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM  
(FRA, FIN, NOR 2018)
Snímek vypráví o boji za přežití malého divokého soba. 
Křehký a zranitelný se musí potýkat s nebezpečím a výz-
vami v překrásných krajinách Laponska.
režie: Guillaume Maidatchevsky | 86 min.

sobota 23. 3. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

CAPTAIN MARVEL (USA 2019)
Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které se stala 
jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi 
zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými 
rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců 
přímo v srdci konfliktu.
hrají: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn 
režie: Anna Boden, Ryan Fleck
pro děti do 12 let nevhodné | film v českém znění | 128 min.

úterý 26. 3. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ 
(GB, USA, HUN 2018)
Počátkem 20. století je mladinká Sidonie-Gabrielle Colette 
po svatbě se spisovatelem Willym katapultována z venkov-
ského prostředí do světa zářivých pařížských salónů a brzy 
píše své první dílo, které je publikováno pod manželovým 
jménem. Jeho fenomenální úspěch dělá z Willyho slavné-
ho spisovatele, jenže Colette také touží po uznání.
hrají: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson 
režie: Wash Westmoreland | pro děti do 12 let nevhodné 
111 min.

pátek 29. 3. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

ZRANĚNÁ SRDCE (USA, GB, DE 2019) 

Rachael Morgan přijíždí v roce 1946 do ruin rozbombar-
dovaného Hamburku za svým manželem Lewisem, brit-
ským plukovníkem, který je pověřen obnovou zničeného 
města. V přiděleném domě žije též jeho bývalý majitel Ste-
fan, což Rachael nese těžce, protože během války ztratila 
syna a soužití s „nepřítelem“ je pro ni proto velmi těžké...
hrají: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke
režie: James Kent | pro děti do 12 let nevhodné | 109 min.

sobota 30. 3. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

DUMBO (USA 2019) 
Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Hol-
ta a jeho děti Milly a Joe, aby se starali o novorozeného 
slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě 
upadajícím cirkuse. Ovšem jen do chvíle, než vyjde naje-
vo, že Dumbo umí létat... 
hrají: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito a další
režie: Tim Burton | 123 min.

sobota 30. 3. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

MY (USA 2019)  
Adelaide Wilsonová přijíždí s rodinou na prázdninový 
pobyt do míst, kde jako malá trávila léto. Hned po příjez-
du v ní řetězec zdánlivě nevinných událostí vyvolá pocit, 
že rodinná idyla brzy skončí. Předtucha se promění v re-
alitu, když se uprostřed noci na příjezdové cestě k domu 
objeví čtveřice podivínů, kteří na rodinu záhy zaútočí...
hrají: Lupita Nyonǵ o, Winston Duke, Elisabeth Moss a další
režie: Jordan Peele
mládeži do 15 let nepřístupné |121 min.
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