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Středa 19. 4.
19:30 Špunti na vodě
Rodinný / Komedie, 83 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez
svých drahých poloviček. Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý
plán má i ten jejich své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez
žen, ale zato se svými dětmi.

Sobota 1. 4.
14:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Animovaný, 88 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy se vydává společně se svými
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující
pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli
tajemnou vesnici dříve, než se to podaří zlému Gargamelovi.

17:00 Masaryk
Životopisný / Drama, 106 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do
doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí
Masarykova kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii.

Čtvrtek 6. 4.
19:30 Úkryt v zoo
Drama / Historický, 127 min, od 12 let, české titulky, 110 Kč
Až za mřížemi byli konečně v bezpečí. Druhá světová válka nabízí
mnoho paradoxních příběhů, jako je ten o uprchlících z varšavského
ghetta, kteří našli útočiště ve výbězích tamní zoologické zahrady.
Šílený a nebezpečný plán se zrodil v hlavě manželky jejího ředitele.

Pátek 7. 4.
18:30 Popírání holocaustu
Životopisný / Drama, 110 min, od 12 let, české titulky, 110 Kč
Film líčí právní spor uznávané spisovatelky a historičky Deborah E.
Lipstadtové proti Davidovi Irvingovi, který ji obvinil z urážky na cti.
Lipstadtová totiž veřejně označila Irvinga za člověka popírajícího
holocaust. V anglickém právním systému padá v případě urážky na
cti důkazní břemeno na žalovaného, proto musí Lipstadtová a její
právní tým dokázat, že k holocaustu skutečně došlo.

Sobota 8. 4.
14:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Animovaný, 88 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy se vydává společně se svými
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující
pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli
tajemnou vesnici dříve, než se to podaří zlému Gargamelovi.

TAKE FIVE v Kině ÚČKO od 21. 4.
Filmová nabídka v rámci FESTIVALU TAKE FIVE v Kině ÚČKO.
Vstupné na kartu TAKE FIVE nebo za běžné vstupné.

Sobota 22. 4.
19:30 Misantrop
Divadelní záznam, 180 min, přístupný, 200 Kč
Hlavní hrdina Alcest je vášnivým zastáncem pravdy, stojí proti
společenské přetvářce, odmítá autoritu rodiny i církve. Vysílání ze
záznamu z Comédie-Française.

Neděle 23. 4. - OSCAROVÁ NEDĚLE
10:30 V hlavě
Animovaný / Dobrodružný, 94 min, přístupný, český dabing, 80 Kč
Film o tom, jak komplikované může být dospívání mladé dívky Riley,
kterou stejně jako nás ovládají naše vlastní emoce (Radost, Strach,
Hněv, Znechucení a Smutek).

14:00 Birdman

Drama / Komedie, 119 min, od 15 let, české titulky, 90 Kč
Černá komedie vypráví příběh herce Riggana Thomsona, který se v
minulosti proslavil filmovou postavou ptačího superhrdiny Birdmana,
a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na Broadwayi.

16:30 Spotlight

Drama / Krimi, 129 min, od 12 let, české titulky, 80 Kč
Film na motivy skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického
deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání
nezletilých představiteli místní arcidiecéze.

19:00 Moonlight
Drama, 111 min, od 12 let, české titulky, 80 Kč
Moonlight zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální identity
ve třech různých životních etapách od dětství až po dospělost. Je
zároveň portrétem mladého člověka.

Pátek 28. 4.
19:30 Labutí jezero
Baletní záznam, 180 min, přístupný, 200 Kč
Klasické Labutí jezero je symbolem Bolšoj baletu a ruské baletní
tradice. Romantická báje o dívkách zakletých do labutí, které může
vysvobodit jen čistá láska.

17:00 Power Rangers: Strážci vesmíru
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Akční / Sci-Fi, 123 min, přístupný, český dabing, 100 Kč
Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či
řízením osudu sešlo, aby se z nich stala nová generace v řadách
bojovníků známých jako Strážci vesmíru.

Mimi šéf, Strážci Galaxie Vol. 2, Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta, Zahradnictví: Rodinný přítel
Změna programu vyhrazena.

