
Promítáme
i ve 3D!

Kino Dukla – vaše domácí kino
Jihlava, Jana Masaryka 20

BŘEZEN 2017

DVA SÁLY REFORM A EDISON komfortní divácký zážitek | ABSOLUTNÍ ZVUK dolby digital a digital theater system | BIJÁSEK promítání dětem každou sobotu a neděli | FILMOVÝ KLUB každé pon-
dělí | FESTIVALOVÉ OZVĚNY vybrané filmy z festivalů | MIMOŘÁDNÉ projekce, přednášky, audiovizuální představení | Představení pro školy za zvýhodněné vstupné od 40 Kč | Dárkové poukazy  
v prodeji na pokladně kina | REZERVACE si vyzvedávejte nejlépe 30 minut před projekcí | INFO: Tel.: 731 989 428, e-mail: kino.dukla@dcinema.cz (pokladna otevřena 30 minut před první projekcí)

www.kinodukla.cz

tip měsíce: 
Masaryk

 www.facebook.com/KinoDukla
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17:00 E | Královna Kristýna   |   90 Kč   |   ČT
17:30 R | Strnadovi   |   90 Kč   |   OR 
19:30 E | Anthropoid   |   90 Kč   |   ČT
20:00 R | T2: Trainspotting   |   120 Kč   |   ČT

17:00 E | Jackie   |   100 Kč   |   ČT
17:30 R | Všechno nebo nic   |   110 Kč   |   OR
19:30 E | Moonlight   |   80 Kč   |   ČT
20:00 R | Logan: Wolverine   |   130 Kč   |   ČT  premiéra 
 
17:00 E | La La Land   |   100 Kč   |   ČT
17:30 R | Muzzikanti   |   110 Kč   |   OR
19:30 E | Padesát odstínu temnoty   |   120 Kč   |   ČT
20:00 R | Logan: Wolverine   |   130 Kč   |   ČT

15:00 E | Psí poslání   |   100 Kč   |   ČD 
15:30 R | Balerína   |   110 Kč   |   ČD 
17:00 E | I dva jsou rodina   |   110 Kč   |   ČT
17:30 R | Muzzikanti   |   110 Kč   |   OR
19:30 E | Bába z ledu   |   120 Kč   |   OR
20:00 R | Logan: Wolverine   |   130 Kč   |   ČT

14:00 E | LEGO Batman Movie   |   100 Kč   |   ČD 
15:00 R | Dlouhý, široký a bystrozraký   |   60 Kč   |   OR 
16:00 E | Jackie   |   100 Kč   |   ČT
17:00 R | Balerína   |   110 Kč   |   ČD 
18:00 E | Resident Evil: Poslední kapitola   |   100 Kč   |   ČT
19:30 R | Spojenci   |   110 Kč   |   ČT
20:00 E | John Wick 2   |   110 Kč   |   ČT

17:00 R | T2: Trainspotting   |   110 Kč   |   ČT
17:30 E | Poslední král   |   90 Kč   |   ČT
19:30 R | Místo u moře   |   100 Kč   |   ČT FK

20:00 E | Lék na život   |   120 Kč   |   ČT

17:00 E | Kluci   |   90 Kč   |   ČT
18:00 R | Expediční kamera   |   120 Kč   |   
19:30 E | Mlčení   |   110 Kč   |   ČT
 
17:00 E | CDF – Televizní kritika – Pořad Luďka Staňka   
  |   60 Kč a 40 Kč
17:30 R | La La Land   |   100 Kč   |   ČT
19:30 E | Nechte zpívat Mišíka   |   100 Kč   |   OR  premiéra 
20:00 R | Lion   |   110 Kč   |   ČT

17:00 E | Koudelka fotografuje Svatou zemi   |   90 Kč   |   OR
17:30 R | Kong: Ostrov lebek   |   140 Kč   |   ČT  premiéra  3D
19:30 E | Rozpolcený   |   100 Kč   |   ČT
20:00 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR  premiéra 

17:00 E | Muzzikanti   |   110 Kč   |   OR
17:30 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR
19:30 E | Kong: Ostrov lebek   |   120 Kč   |   ČT
20:00 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR

15:00 E | Anděl páně 2   |   80 Kč   |   OR 
15:30 R | Balerína   |   110 Kč   |   ČD 
17:00 E | Logan: Wolverine   |   130 Kč   |   ČT
17:30 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR
19:30 E | Kong: Ostrov lebek   |   120 Kč   |   ČT
20:00 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR

14:00 E | Ozzy   |   100 Kč   |   ČD 
15:00 R | Jaro s Kamarády   |   60 Kč   |   OR 
16:00 E | Psí poslání   |   100 Kč   |   ČD
17:00 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR
18:00 E | Všechno nebo nic   |   110 Kč   |   OR
19:30 R | Kruhy   |   110 Kč   |   ČT
20:00 E | Lék na život   |   110 Kč   |   ČT

17:00 R | Padesát odstínu temnoty   |   120 Kč   |   ČT
17:30 E | Jackie   |   100 Kč   |   ČT
19:30 R | Rodinné štěstí   |   80 Kč   |   ČT FK

20:00 E | Resident Evil: Poslední kapitola   |   100 Kč   |   ČT

17:00 E | Ozvěny Ekofilmu   |   zdarma   |   
17:30 R | Místo u moře   |   100 Kč   |   ČT
19:00 E | Ozvěny Ekofilmu   |   zdarma   |   
20:00 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR

17:00 E | Ozvěny Ekofilmu   |   zdarma   |   
17:30 R | La La Land   |   100 Kč   |   ČT 
19:00 E | Ozvěny Ekofilmu   |   zdarma   |   
20:00 R | I dva jsou rodina   |   110 Kč   |   ČT

17:00 E | Ozvěny Ekofilmu   |   zdarma   |   
17:30 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR
19:00 E | Ozvěny Ekofilmu   |   zdarma   |   
20:00 R | Všechno nebo nic   |   110 Kč   |   OR

17:00 E | Psí poslání   |   100 Kč   |   ČD
17:30 R | Kong: Ostrov lebek   |   120 Kč   |   ČT
19:30 E | Logan: Wolverine   |   130 Kč   |   ČT
20:00 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR

15:00 E | Pes ro(c)ku   |   100 Kč   |   ČD 
15:30 R | LEGO Batman Movie   |   100 Kč   |   ČD 
17:00 E | Muzzikanti   |   110 Kč   |   OR
17:30 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR
19:30 E | Rocco   |   100 Kč   |   ČT FK

20:00 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR

14:00 R | Balerína   |   110 Kč   |   OR 
15:00 E | Ozzy   |   100 Kč   |   ČD 
15:45 R | Večer současných choreografií   |   250 Kč, studenti  
 a senioři 200 Kč   |   OR
17:30 E | Všechno nebo nic   |   110 Kč   |   OR
19:30 R | Kong: Ostrov lebek   |   120 Kč   |   ČT
20:00 E | Já, Daniel Blake   |   90 Kč   |   ČT
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17:00 R | Bába z ledu   |   120 Kč   |   OR
17:30 E | Nechte zpívat Mišíka   |   100 Kč   |   ČD
19:30 R | The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years    
  |   80 Kč   |   ČT FK

20:00 E | Moonlight   |   80 Kč   |   ČT

17:00 R | Muzzikanti   |   110 Kč   |   OR
17:30 E | Sámská krev   |   90 Kč   |   ČT
19:30 R | Chile – cesta do Patagonie – cestopisná přednáška   |   100 Kč   |   
20:00 E | Tanečnice   |   100 Kč   |   ČT

17:00 E | Viva   |   100 Kč   |   ČT
17:30 R | I dva jsou rodina   |   110 Kč   |   ČT
19:30 E | CDF – Anatomie českého zločinu    |   60 Kč a 40 Kč   |   
20:00 R | Lion   |   110 Kč   |   ČT

17:00 E | Královna Kristýna   |   90 Kč   |   ČT
17:30 R | Rande naslepo   |   120 Kč   |   ČD   premiéra 
19:30 E | Život   |   120 Kč   |   ČT   premiéra 
20:00 R | Rammstein: Paris   |   160 Kč   |   ČT   premiéra 

17:00 E | Kráska a zvíře   |   130 a 110   |   ČD
17:30 R | Rande naslepo   |   120 Kč   |   ČD
19:30 E | Život   |   120 Kč   |   ČT
20:00 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR

14:45 R | Kráska a zvíře   |   130 Kč a 110 Kč   |   ČD 
15:00 E | Balerína   |   110 Kč   |   ČD 
17:00 E | Život   |   120 Kč   |   ČT
17:30 R | Rande naslepo   |   120 Kč   |   ČD
19:30 E | Skryté zlo   |   110 Kč   |   ČT
20:00 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR

14:45 R | Kráska a zvíře   |   130 Kč a 110 Kč   |   ČD 
15:00 E | Anděl páně 2   |   80 Kč   |   OR 
17:00 E | Život   |   120 Kč   |   ČT
17:30 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR
19:30 E | Skryté zlo   |   110 Kč   |   ČT
20:00 R | T2: Trainspotting   |   110 Kč   |   ČT

17:00 R | I dva jsou rodina   |   110 Kč   |   ČT
17:30 E | Zlato   |   100 Kč   |   ČT
19:30 R | Sněhurka: jiný příběh   |   70 Kč   |   ČT FK

20:00 E | Zakladatel   |   100 Kč   |   ČT

17:00 E | Nechte zpívat Mišíka   |   100 Kč   |   OR
17:30 R | Lion   |   110 Kč   |   ČT
19:30 E | Mlčení   |   110 Kč   |   ČT
20:00 R | Místo u moře   |   100 Kč   |   ČT

14:30 R | Psí poslání   |   100 Kč   |  ČD  
15:30 E | Kráska a zvíře   |   130 Kč a 110 Kč   |   ČD 
17:00 R | Masaryk   |   130 Kč   |   ČT
18:00 E | Strnadovi   |   90 Kč   |   OR
19:30 R | Život   |   120 Kč   |   ČT
20:00 E | Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho   |   80 Kč   |   ČT

17:00 E | Úkryt v zoo   |   110 Kč   |   ČT  premiéra 
17:30 R | Rande naslepo   |   120 Kč   |   ČD
19:30 E | Popírání holocaustu   |   110 Kč   |   ČT  premiéra 
20:00 R | Ghost in the Shell   |   150 Kč   |   ČT  premiéra 3D 

17:00 E | Volání netvora: Příběh života   |   110 Kč   |   ČT
17:30 R | Masaryk   |   130 Kč   |   OR
19:30 E | Popírání holocaustu   |   110 Kč   |   ČT
20:00 R | Ghost in the Shell   |   120 Kč   |   ČT
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 Ozvěny Ekofilmu 
14. 3.  |  17:00  |  Jídlo zdarma pro všechny  |  Ročně se vyhodí 1/3 vyrobeného jídla na světě. Množství 

by nakrmilo hladovějící 3x. Cesta potraviny z pole do kontejneru, aneb o se děje s vyřazenými potravinami 

a kam až můžeme zajít v ČR.  |  Režie: Eva Lammelová, ČR, 26 min.

19:00  |  Vím, od koho mám co jím  |  V českém dokumentu nahlédneme do KOM-POTu, spolku kousek od 

Prahy, kde již 2 rokem funguje komunitou podporované zemědělství. Inspirativní příběh a zároveň návod, 

jak vytvořit komunitu se zemědělcem.  |  Režie: Braňo Pažitka, ČR, 26 min.  |  Přetvoř vyřazené na chutné  
|  Pokračujeme v putování za vyřazenými potravinami po 5 státech Evropy s Davidem. V každém státě 

potkáme jiný příběh, ale problém je stejný. Možnosti a způsoby využití vyřazených potravin.   |  Režie: 

Misch Georg, Rakousko, 81 min., titulky  |  Šťastný bez peněz  |  Raphael Fellmer žije a cestuje s rodinou 

bez peněz. A to dobrovolně, v rámci osvěty na téma stop konzumu.  |  Režie: Mahyar Hamidian, Írán,  

16 min., dabing

15. 3.  |  17:00  |  Sběrač  |  Sao Paulo má téměř 11 milionů obyvatel a někteří z nich se starají o jeho 

čistotu způsobem, který je živí. Mnozí opustili původní zaměstnání pro svobodu při této práci.  |  Režie: 

Carol Wachockier, Felipe Kfouri, Rafael Halpern, Brazilie, 58 min., titulky

19.00  |  Moře koster – Přílivy zítřků  |  Příběh 2 surfařů – umělců, kteří se rozhodli z odpadu moře vytvářet 

umělecká díla. Učí nejen tvořit z odpadu moře, který si sami nasbírají, ale i zvýšit povědomí o postupujícím 

znečištění oceánů.  |  Režie: Mauritz Brekke Solberg, Norsko, 26 min., titulky  |  Lidské tělo: Mikroskopické 
safari  |  Pomocí makrozáběrů procestujeme divočinu našeho těla a poznáme nejrůznější tvory, které jsou 

pro naše zdraví stěžejní.  |  Režie: Piere Francois Gaudry, Francie, 52 min., dabing  |  Dlouhá žlutá cesta  
|  1200 km Itálií na mulách za tradicemi, cestami, které byste jako turisté nepoznali.  |  Režie: Christian 

Carmosino, Antonio Olivero, Itálie, 79 min., titulky

16. 3.  |  17:00  |  České včelařství chemické  |  Včelařům jde o to vytočit co nejvíc medu a udělají pro to 

cokoli. Reakcí je narůstající hnutí alternativních včelařů, kteří se snaží vyvarovat průmyslových jedů a včely 

nepřetěžovat.  |  Režie: Ivo Bystřičan, ČR, 26 min.

19:00  |  Klimatická chyba  |  Nedávná studie NASA potvrdila, že za globálním oteplováním nejsou jen 

skleníkové plyny, ale i činnost člověka na pevnině, jako je odlesňování a způsoby obdělávání půdy.   |  

Režie: Štefan Valo, Slovensko, 17. min., slovensky  |  Tisíc stop pod zemí   |  V některých oblastech Indie již 

nepřichází monzunové deště, plodiny usychají a tak je pro některé zemědělce řešením sebevražda. Dokáží 

se přizpůsobit změně klimatu?  |  Režie: Varun Bansal, Indie, 46 min., titulky  |  Jak se zrodil prales  |  Do-

kument nám odhalí složité partnerské vztahy mezi rostlinami, hmyzem a živočichy, jejich evoluční kreativitu 

a inteligenci stromů.   |  Režie: Rita Schlamberger, Rakousko, 52 min., dabing  |  Muž jenž zastínil hory   |  
Jeho činy dalece přesahují místo, kde byly vykonány. Chandi Prasad Bhatt, první a nejvýznamnější novodobý 

indický ekolog.   |  Režie: Ruchi Shrivastava; Sumit Khanna, Indie, 59 min., titulky

 Ozvěny Ekofilmu

baby bio



možná Batman nucen přehodnotit svůj pohled na svou dosud fungující jednočlen-
nou skupinu občanské bdělosti a sebeobrany a snažit se spolupracovat i s ostatním 
a se i trochu uvolnit a získat nadhled.  |  Režie: Ch. McKay

Lék na život
6. a 12. 3.  |  Mysteriózní thriller  |  USA, Německo  |  146 min  |  15+  |  Mladý  
a ambiciózní manažer Lockhart dostane jednoduchý úkol. Přivézt ze sanatoria 
pana Pembrokea, nepostradatelnou hlavu jejich společnosti. Léčebna, kam se před 
časem uchýlil a podle posledního dopisu se z ní ani nechce jen tak rychle vrátit, 
se nachází v zastrčeném koutě švýcarských Alp. Její personál zde poskytuje živo-
tem a prací vyčerpaným boháčům speciální očistnou léčbu. Ale nabízené zázračné 
procedury možná nejsou tak úplně běžné a pobyt zde až tak úplně dobrovolný…  |  
Režie: G. Verbinski  |  Hrají: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Adrian Schiller

Lion
8., 22. a 28. 3.  |  Drama  |  USA  |  129 min  |  12+  |  Pětiletý indický chla-
pec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova  
a rodiny. Ocitne se v ulicích Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný přežít. 
Po strastiplné a nebezpečné cestě se na něj usměje štěstí a adoptuje si ho man-
želský pár z Austrálie. O pětadvacet let později, vyzbrojen jen hrstkou nejasných 
vzpomínek, neochvějným odhodláním a revoluční technologií Google Earth, se vy-
dává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii.  |  Režie: G. Davis  

|  Hrají: Rooney Mara, Nicole Kidman, Dev Petel, David Wenham, Priyanka Bose

Logan: Wolverine
2., 4., 11. a 17. 3.  |  Akční, dobrodružný, fantasy  |  USA  |  131 min  |  15+  |  
Wolverine se vrací. Jenže je na tom nyní trochu hůř. Jeho schopnost uzdravování 
pomalu vyprchává. Z X-Menů přežívá ještě Charles Xavier známý také jako Pro-
fesor X, který je ale vážně nemocný. Společně se ukrývají v opuštěné továrně 
na americko-mexické hranici. Jejich utajení ale skončí, když se objeví Laura, 
dívka, která má překvapivě stejné schopnosti jako Wolverine a v patách má navíc 
nelítostné pronásledovatele.  |  Režie: J. Mangold  |  Hrají: Hugh Jackman, Patrick 

Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Dafne Keen

Masaryk
Od 9. 3.  |  Drama, historický, životopisný  |  ČR  |  113min  |  Prožil 
život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala 
nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úřední-
ka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na 
zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Ga-
rrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá ta-
jemství se však skrývají i v jeho životě!  |  Režie: J. Ševčík  |  Hrají: Karel 

Roden, Oldřich Kaiser, Eva Herzigová, Robert Jaškow, Emília Vášáryová

Místo u moře
6., 14. a 28. 3.  |  Drama  |  USA  |  137 min  |  12+  |  Po smrti staršího bratra Joea 
zjišťuje Lee s velkým překvapením, že byl svým bratrem ustanoven jako opatrovník 
synovce Patricka. Lee opouští své současné zaměstnání a naplněn obavami se vrací 
do vesnice Manchester-by-the-Sea, aby zde pečoval o temperamentního šestnácti-
letého Patricka. Je také nucen se vyrovnat se svou minulostí, která ho odloučila od 
manželky Randi. Lee a Patrick, které spojuje pouto jediného člověka, jenž celou ro-
dinu udržoval pohromadě, se oba snaží smířit s životem ve světě bez Joea.  |  Režie: 

K. Lonergan  |  Hrají: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges

Mlčení
7. a 28. 3.  |  Historický, dobrodružný  |  USA  |  161 min  |  12+  |  V polovině 
17. století je Japonsko zcela uzavřené kontaktu se západem. Křesťanství je zde 
postavené mimo zákon a křesťané musí víru skrývat. Dva portugalští jezuité, otec 
Rodrigues a otec Garupe, se vydávají do země vycházejícího slunce s velmi nebez-
pečným cílem: najít svého učitele, otce Ferreiru, který se prý zřekl víry.  |  Režie: 
M. Scorsese  |  Hrají: Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver, Ciarán Hinds

Moonlight
2. a 20. 3.  |  Drama  |  USA  |  111 min  |  12+  |  Nadčasový příběh dospívá-
ní a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. 
Mladý Chiron bojuje o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo 
silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Moonlight 
zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální identity ve třech různých život-
ních etapách od dětství až po dospělost. Je zároveň portrétem mladého člověka, 
současných amerických předměstí i nepostřehnutelných sil, které formují lidské 
životy.  |  Režie: B. Jenkins  |  Hrají: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson

Muzzikanti
3., 4., 10., 18. a 21. 3.  |  Hudební rocková a folklórní balada  |  ČR  |  109 min  

|  Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou sou-
časnost, odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale pů-
vabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen 
přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo. Zkrátka magický 
kraj pro zdánlivě obyčejné a přece něčím osobité a hlubokou lidskostí protkané 
příběhy s dobrým koncem…  |  Režie: D. Rapoš  |  Hrají: Pavel Kříž, Patrik Děrgel, 

Martin Dejdar, Maroš Kramár, Jaromír Nohavica, Norbert Lichý

Nechte zpívat Mišíka
8., 20. a 28. 3.  |  Dokument, hraný  |  ČR  |  100 min (+ 16 min předfilm)  |  Příběh 
rockera s duší básníka startuje v kinech v den jeho 70. narozenin. Režisérka Jitka 
Němcová představuje ve svém celovečerním dokumentu životní příběh Vladimíra 
Mišíka, vynikajícího muzikanta, člověka, který si vždycky stál za svým a nenechal 
se zkorumpovat ani mocí a metály, ani komercí.  |  Režie: J. Němcová

Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho
29. 3.  |  Romantické drama  |  Finsko  |  92 min  |  12+  |  Léto 1962. Olli Mäki 
je velkou nadějí finského boxu a chystá se na životní zápas o titul mistra světa.  
Z poklidného venkova se dostává do víru velkoměsta, je vystaven tlaku médií, trenérů  
a sponzorů. Má na dosah všechnu slávu a bohatství a snaží se dělat to, co se od 
něj očekává. Je v tom ale jeden háček – Olli se totiž zamiloval do Raiji, ze své rodné 
vesnice.  |  Režie: J. Kuosmanen  |  Hrají: Jarkko Lahti, Eero Milonoff, Oona Airola

Ozzy
12. a 19. 3.  |  Animovaný  |  Španělsko  |  91 min  |  Ozzy je přátelský bígl, který 
žije idylickým životem v rodině Martinsových. Jeho páníčci ale musí za prací do 
Japonska. Pes s nimi nesmí. Proto se rozhodnou, že Ozzyho dají do luxusního psího 
hotelu Modrá zátoka. Ozzy však zjistí, že tohle místo je jen zástěrkou majitele, kte-
rý vozí psy do skutečné Modré zátoky, což je psí vězení. Ozzy se rozhodne pro útěk 
a ve štychu nenechá ani své nové psí přátele.  |  Režie: A. Rodriguez, N. La Casa

Padesát odstínů temnoty
3. a 13. 3.  |  Erotický thriller  |  USA  |  117 min  |  15+  |  Dosavadní lovec a dravec 
se ocitá v pro něj neznámé životní situaci a navíc si uvědomuje, že se do Anastasie 
zamiloval. Té se sice nechce vrátit do světa, ve kterém naplňovala roli poddajné 
studentky, ale Christianovu kouzlu odolat nedokáže. Nevědomky se tak vystavuje 
nebezpečí. Z Greyovy minulosti se náhle začnou vynořovat temné stíny, které 
pomáhaly vytvořit jeho komplikovanou osobnost. A těm rozhodně není po chuti, 
že „jejich“ Christian podlehl tak banálnímu a slabošskému citu, jakým je láska.  
|  Režie: J. Foley  |  Hrají: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora, Kim Basinger

Pes ro(c)ku
18. 3.  |  Animovaný  |  USA, Čína  |  80 min  |  Pes, který zpívá, nekouše. Z Bodiho 
měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho 
vzal kytaru, hrábnul od strun a stal se zcela novým druhem – psem rockovým. Ko-
medie Pes Ro©ku přinese velké rock’n’rollové dobrodružství.  |  Režie: A. Brannon

Popírání holocaustu
30. a 31. 3.  |  Historický, drama  |  USA, Velká Británie  |  110 min  |  12+  |  Film 
líčí právní spor uznávané spisovatelky a historičky Deborah E. Lipstadtové proti 
D. 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.  |  Režie: M. Jackson  |  

Hrají: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott

Poslední král
6. 3.  |  Drama, historický  |  Norsko  |  100 min  |  12+  |  Velkolepé dobrodružství 
z dějin Norska. Výpravné historické drama o dvojici mužů, kteří mají v rukou bu-
doucnost království – malého dědice trůnu, kterého musí uchránit před nelítostnými 
vrahy.  |  Režie: N. Gaup  |  Hrají: Jakob Oftebro, Kristofer Hivju, Pål Sverre Hagen

Psí poslání
4., 12., 17. a 29. 3.  |  Komedie, drama  |  USA  |  Všichni psi jednou přijdou 
do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného knižního 
bestselleru Bruce W. Camerona.  |  Režie: L. Hallström  |  Hrají: Dennis Quaid, 

Britt Robertson, Logan Miller

Rammstein: Paris
23. 3.  |  Koncert  |  Velká Británie  |  98 min  |  Zachytit ve filmu koncertní show  
kapely Rammstein je téměř nemožné. Slavní muzikanti z Německa posouvají vizu-
ální laťku s každým dalším unikátním vystoupením výš a výš. Renomovaný švédský 
režisér J. Åkerlund se o to pokusil a zachytil pařížský koncert z března roku 2012. 
Halu Bercy zaplnily tisíce fanoušků a staly se svědky neopakovatelné podívané. 
Film je hostinou pro smysly, je to temná kontroverzní pohádka a benzínem načichlá 
show, jejímž podtitulem by mohlo být ‚nezkoušejte to doma‘.  |  Režie: J. Åkerlund

Rande naslepo
23., 24., 25. a 30. 3.  |  Romantická komedie  |  Německo  |  111 min  |  Práce 
v luxusním hotelu – to je vysněná práce pro Saliyu. Pak ale jako teenager začne 
ztrácet zrak, svět vidí jako skrze tlusté mléčné sklo. Saliya i přes svůj handicap 
postupně získává sebevědomí a nakonec se odváží poslat přihlášku do pětihvěz-
dičkového hotelu. Díky důkladné přípravě a pozitivnímu přístupu uspěje a místo 
získá. Jen nikomu nepřizná, že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí. Odhalí jej až 
jeho nový kolega Max, který mu pak pomáhá, aby se vypořádal i s nejobtížnějšími 
situacemi a úkoly, které provoz velkého hotelu přináší…  |  Režie: M. Rothemud  

|  Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe, Alexander Held

Resident Evil: Poslední kapitola
5. a 13. 3.  |  Akční, thriller  |  Kanada  |  107 min  |  15+  |  Závěrečný díl přímo 
navazuje na události snímku Resident Evil: Odveta. Alice jediná přežije klíčový střet  
s nemrtvými, který měl rozhodnout o osudu lidstva. Nyní se Alice musí vrátit tam, 
kde celá katastrofa začala – do podzemního komplexu Hive v Raccoon City…  |  Re-

žie: Paul W.S. Anderson  |  Hrají: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose

Anatomie českého zločinu 
22. 3.  |  Lekce CDF  |  Prozkoumejte společně s hosty CDF mediální obraz zlo-
činu z publicistické, filmové i dokumentární strany. Co nás na zločinu fascinuje? 
A co odpuzuje? Jak lze o zločinu informovat? Které kauzy si našly cestu až na 
filmová plátna? Další informace nejen pro amatérské a profesionální kriminalisty 
naleznete na webu www.c-d-f.cz.

Anděl páně 2
11. 3.  |  Pohádka  |  ČR  |  90 min  |  Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné 
vánoční pohádky. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání skončí neslavně. 
V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl – popleta a jeho kamarád 
čert-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky.  |  Režie: 

J. Strach  |  Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří 

Bartoška, Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška 

Anthropoid
1. 3.  |  Historický, thriller  |  Velká Británie, ČR  |  12+  |  Skutečný příběh operace 
druhé světové války, jejímž cílem byl atentát na R. Heydricha. Heydrich byl po 
Hitlerovi a Himmlerovi třetím nejvýznamnějším mužem Třetí říše, hlavním strůj-
cem Konečného řešení. Vražedná a brutální vláda muže, přezdívaného „pražský 
řezník“, přiměla spojenecké síly v Londýně k naplánování tajné mise s kódovým 
označením Operace Anthropoid. Film sleduje osudy Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, 
kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své okupované vlasti. Vybaveni jen 
omezenými informacemi a minimální výstrojí musejí v nacisty okupovaném městě 
přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha.  |  Režie: S. Ellis  |  Hrají: 
Jamie Dornan, Cillian Murphy, Anna Geislerová, Charlotte Le Bon, Alena Mihulová

Bába z ledu
4. a 20. 3.  |  Drama, komedie  |  ČR  |  106 min  |  12+  |  Po setkání s otužilcem 
Broňou začíná ovdovělá Hana měnit svůj stereotypní život, který se točil kolem 
jejích synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tra-
diční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá 
na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Příběh rozkrývající nelehké 
vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou  
v jakémkoli věku.  |  Režie: B. Sláma  |  Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, 

Marek Daniel, Tatiana Vilhelmová, Alena Mihulová

Balerína
4., 5., 11., 19. a 25. 3.  |  Animovaný  |  Kanada, Francie  |  89 min  |  Film 
vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí 
svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se 
na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých 
setkání.  |  Režie: E. Summer, É. Warin

Dlouhý, široký a bystrozraký
5. 3.  |  Divadlo  |  50 min  |  Tradiční česká pohádka pro malé diváky. Petrpaslí-
kovo divadlo tuto pohádku pojímá skrze loutkový fond, který napříč tradičním pří-
během vstupuje až do řad publika a rozehrává ho. Všichni samozřejmě věří našim 
třem, tedy čtyřem přátelům, že i po více jak sto letech vysvobodí opět princeznu 
ze spárů černokněžníka ze Železného zámku.  |  Hraje: Petrpaslíkovo divadlo

Expediční kamera
7. 3.  |  Letos nejlepší koktejl filmů. Těšte se na 7 filmů během jednoho veče-
ra (Divočinou aljašky, Návrat do Zanskaru, Pura vida, Projekt Moffat, Cesta do 
Kazbegi, Velká skalní pařba, Na jeden nádech, Ultra Trail Gobi Race).

Ghost in the Shell
30. a 31. 3.  |  Akční, sci-fi  |  USA  |  Kultovní japonské anime Ghost in the Shell 
se stalo inspiračním pilířem pro legendární trilogii Matrix. Teď přišel čas, aby tahle 
kyberpunková perla sama zazářila na filmovém plátně. Příběh se odehrává v blíz-
ké budoucnosti, kdy je svět závislý na moderních technologiích a každé narušení 
technologického řádu může mít nedozírné následky. Koneckonců i hrdinka filmu  
je hi-tech produktem, dokonale vyváženou kombinací robota a člověka.  |  Režie: 

R. Sanders  |  Hrají: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Takeši Kitano, Juliette Binoche

Chile – cesta do Patagonie
21. 3.  |  Multimediální cestopisná přednáška geografa a fotografa Pavla Svobo-
dy, který se vydal na velkou sedmiměsíční cestu napříč Jižní Amerikou. Dva lidé, 
dva batohy, pět zemí a sedm měsíců dobrodružství. Chile je extrémně dlouhá 
země. Projedeme ji od severu k jihu. A že bude na co koukat! Patagonie je místem 
mnoha tváří, turistická i divoká, nesnesitelně pustá i opravdu krásná.

I dva jsou rodina
4., 15., 22., 27. 3.  |  Komedie, drama,  |  Francie  |  118 min  |  Vtipný a nonšalantní 
Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho navštíví 
víkendový flirt Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu 
holčičku a uteče. Samuel vyráží s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá. 
Okouzlujícím způsobem se pouští do výchovy malé Glorie. Během následujících 
osmi let se ukáže, že je nejen milující, ale i hodně netradiční táta.  |  Režie: H. Gélin  

|  Hrají: Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Anna Cottis

Já, Daniel Blake
19. 3.  |  Drama  |  Velká Británie  |  101 min  |  12+  |  Sociálně apelativní a v sou- 
časnosti až nepříjemně aktuální příběh padesátníka Daniela Blakea z Newcastlu, 
který se poté, co utrpí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím kolotoči žádostí o podpůr-
né státní dávky. Zatímco se snaží prokousat absurdními byrokratickými procesy, 
potkává svobodnou matku Katie a její dvě děti. Daniel a Katie se každý po 
svém snaží vypořádat s příkořími systému a přitom neztratit zbytky důstojnosti.  
|  Režie: K. Loach  |  Hrají:  David Johns, Natalie Ann Jamieson, Colin Coombs

Jackie
2., 5. a 13. 3.  |  Drama  |  USA  |  99 min  |  12+  |  Když je JFK zvolen prezidentem 
USA, stává se Jackie Kennedy jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její 
vřelost, eleganci a vybraný vkus ji obdivují miliony lidí po celém světě. Pak přichází 
okamžik, který vše změní. Jackie se vyrovnává s osobní ztrátou, jako milovaná mat-
ka a první dáma však musí zůstat oporou dětem i celému národu. Filmový portrét 
jedné z nejikoničtějších žen 20. století je příběhem hrdosti, lásky a noblesy, fasci-
nujícím nahlédnutím do zákulisí Bílého domu i zachycením dnů, které změnily běh 
dějin.  |  Režie: P. Larraín  |  Hrají: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig

Jaro s Kamarády
12. 3.  |  Divadlo  |  50 min  |  V pohádce o hodinách s jednou ručičkou přivolají 
Křemílek s Vochomůrkou jaro, a s ním i Velikonoce. Dozvíte se o jarních zvycích. 
V poetické pohádce o víle Květunce zase vyjde najevo, proč velikonoční zajíci nosí 
vajíčka. Nechybí ani informace o Velkém pátku a oslavách vzkříšení, se závěreč-
ným apelem na to nejcennější – vzájemnou lásku…  |  Hraje: Divadlo Kamarádi

John Wick 2
5. 3.  |  Akční, krimi  |  USA  |  12+  |  Další dobrodružství nájemného zabijáka 
Johna Wicka v podání Keanu Reevese.  |  Režie: Ch. Stahelski  |  Hrají: Keanu 

Reeves, Common, Bridget Moynahan, Laurence Fishburne

Kluci
7. 3.  |  Drama, historický  |  Švédsko  |  106 min  |  12+  |  Kim, Momo a Bella 
jsou kamarádky, které se potýkají se školní šikanou. Když ochutnají nektar bobulí 
tajemné květiny, netuší, že je rostlina dokáže proměnit v kluky. Kouzlo však 
může trvat jen jednu noc…  |  Režie: A. T. Keining  |  Hrají: Tuva Jagell, Emrik 

Öhlander, Wilma Holmén

Kong: Ostrov lebek
9.–11., 17. a 19. 3.  |  Dobrodružný  |  USA  |  118 min  |  Strhující dobrodružný film 
vypráví příběh nesourodého týmu badatelů, vojáků a dobrodruhů, kteří se spojili, 
aby prozkoumali tajemný, stejně nebezpečný jako krásný, ostrov v kdesi v Pacifiku, 
který není na žádné mapě. Odříznuti od všeho, co znají, vstupují na území mohutné-
ho Konga a rozpoutávají tak nejstrašnější boj člověka s přírodou.  |  Režie: J. Vogt-

-Roberts  |  Hrají: Tom Hiddleston, Brie Larson, Corey Hawkins, Samuel L. Jackson

Koudelka fotografuje Svatou zemi 
9. 3.  |  Dokument  |  ČR, Německo  |  92 min  |  Jedinečný a intimní pohled na tvůrčí 
proces, jednoho z největších žijících mistrů fotografie. Izraelský režisér Gilad Baram 
Koudelku sleduje při jeho putování Izraelem a Palestinou při hledání prchavých 
okamžiků, v nichž vznikají fotografie. Čtyřicet let od vzniku ikonických snímků ruské 
invaze v Srpnu 68 se světoznámý český fotograf Josef Koudelka znovu vydává 
pracovat do míst, kde zuří konflikt – tentokrát ve Svaté zemi.  |  Režie: G. Baram

Královna Kristýna
1. a 23. 3.  |  Drama, historický  |  Finsko  |  106 min  |  12+  |  Dívka, která 
změnila dějiny. Příběh švédské královny Kristýny, která nastoupila na trůn ve 
věku šesti let, je portrétem extravagantní mladé ženy, jež se vzpírala tradici  
i konvencím a mimoděk změnila běh dějin.  |  Režie: M. Kaurismäki  |  Hrají: Malin 

Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist, Lucas Bryant

Kráska a zvíře
24., 25., 26. a 29. 3.  |  Rodinný  |  USA  |  V hrané adaptaci animované klasiky 
společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárněj-
ších příběhů, velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají. 
Film popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dív-
ky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se 
zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím 
zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.  |  Režie: B. Condon  |  Hrají: 

Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans

Kruhy
12. 3.  |  Horor  |  USA  |  102 min  |  12+  |  Kruhy se odehrávají třináct let 
po událostech předchozího dílu. Příběh o vraždícím filmu je považován jen za 
hororovou historku, přesto studentku Julii zneklidní změna chování jejího přítele 
Holta, který prý video viděl. Přes jeho varování se na něj podívá. Nepochopitelný 
sestřih zdánlivě nesouvisejících scén korunuje telefonát, ve kterém jí neznámý 
hlas oznámí, že přesně za týden zemře.  |  Režie: F. J. Gutierrez  |  Hrají: Bonnie 

Morgan, Matilda Lutz, Alex Roe

La La Land
3., 8. a 15. 3.  |  Komedie, muzikál  |  USA  |  127 min  |  Moderní pojetí klasického 
hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprováze-
nými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení 
rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.  |  Režie: D. Chazelle  |   

Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, John Legend

LEGO® Batman film
5., 18. 3.  |  Animovaný, dobrodružný  |  USA  |  104 min  |  Vlastního filmového 
dobrodružství se dočkal přirozený vůdce – LEGO Batman. Ale v Gothamu se chystají 
velké změny, a pokud chce zabránit tomu, aby moc ve městě převzal Joker, bude 

Rocco
18. 3.  |  Dokument  |  Francie  |  105 min  |  Filmový dokument sleduje životní 
příběh stejnojmenného slavného italského porno herce Rocca Siffrediho. Siffredi 
se ve velmi otevřeném dokumentu doslova obnažuje a mluví o všem, i když 
to někdy znamená zboření vlastního mýtu. Odkrývá svůj příběh, začátky, kariéru, 
manželku, děti… a konečně i něco, co navždy změní divákům pohled na jednoho 
z nejslavnějších porno herců všech dob…  |  Režie: T. Demaizière, A. Teurlai

Rodinné štěstí
13. 3.  |  Drama, komedie  |  Maďarsko  |  81 min  |  12+  |  Když vás okolnos-
ti donutí ubytovat příbuzné u sebe doma, nebývá to žádný med. Stačí chvilka  
a jeden je podrážděný, druhý ukřivděný a třetí vám závidí auto. S přibývajícím 
počtem dní strávených v jednom bytě graduje tahle výbušná situace do sledu 
vtipných, dramatických i absurdně banálních historek, až se nakonec ukáže, že 
toho, kdo vám nejvíc leze na nervy, máte vlastně hrozně rádi.  |  Režie: S. Hajdu  

|  Hrají: Szabolcs Hajdu, Orsolya Török-Illyés

Rozpolcený
9. 3.  |  Thriller  |  USA  |  116 min  |  12+  |  V Kevinovi se skrývá 23 různých 
osob. Každou chvílí se má objevit čtyřiadvacátá. Režisér děsivých filmů s šokují-
cími pointami M. Night Shyamalan přidává další klenot do sbírky privátní hrůzy. 
Rozpolcený je koncertem jednoho herce, Jamese McAvoye, kterému se podařilo 
vytvořit jedno z nejděsivějších monster, jaká se kdy objevila na filmovém plátně.  |  
Režie: M. Night Shyamalan  |  Hrají: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley

Sámská krev
21. 3.  |  Drama  |  Švédsko  |  110 min  |  12+  |  Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská 
dívka, která se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry třicátých let minulého 
století začne snít o novém životě. K jeho dosažení je ale nutné stát se někým 
jiným.  |  Režie: A. Kernell  |  Hrají: Lene Cecilia Sparrok, Mia Sparrok, Maj Doris 

Rimpi, Julius Fleischanderl, Olle Sarri 

Skryté zlo
25. a 26. 3.  |  Horor, thriller  |  USA  |  96 min  |  Když tři kamarádi z vysoké 
školy narazí na hrůzný původ skrytého zla, zjistí, že existuje jediný způsob, jak 
se vyhnout této kletbě: nemyslet na ni, nevyslovovat ji. Ale jakmile skryté zlo 
pronikne do vaší hlavy, je to právě to, co všechno řídí. Existuje způsob, jak se 
vymanit z této posedlosti a přežít?  |  Režie: S. Title  |  Hrají: Carrie-Anne Moss, 

Michael Trucco, Faye Dunaway, Doug Jones

Sněhurka: Jiný příběh
27. 3.  |  Drama  |  Španělsko  |  104 min  |  němý film  |  12+  |  Bylo nebylo, před 
dávnými časy, za devatero horami, žila jedna dívka, která nikdy nepoznala svou 
matku. Naučila se umění svého otce, slavného toreadora, její zlá macecha ji však 
ze srdce nenáviděla. Jednoho dne utekla Sněhurka s potulnou bandou trpaslíků 
a stala se legendou. Film Sněhurka: Jiný příběh se odehrává na jihu Španělska ve 
dvacátých letech dvacátého století a je poctou němému filmu.  |  Režie: P. Berger  

|  Hrají: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho, Ángela Molina

Spojenci
5. 3.  |  Válečný, romantický  |  USA  |  124 min  |  12+  |  Když máte v rámci 
válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou jste právě potkali, je vaše 
manželka, neměla by být krásná. Mohlo by to mít dalekosáhlé následky. Nejen 
pro dva lidi, ale pro celý svět.  |  Režie: R. Zemeckis  |  Hrají: Brad Pitt, Marion 

Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan

Strnadovi
1. 3., 29. 3.  |  Časosběrný dokument  |  ČR  |  102 min  |  Během 35 let společného 
soužití jednoho páru se odehraje mnohé: od chvil absolutního porozumění až po 
dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem dobře známé běžné 
starosti a radosti. A přesně takový život žijí i majitelé prodejny s nábytkem Ivana 
a Václav Strnadovi, které režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské 
etudy sleduje se svou kamerou už od roku 1980.  |  Režie: H. Třeštíková

T2: Trainspotting
1., 6., 26. 3.  |  Drama  |  Velká Británie  |  109 min  |  15+  |  Na počátku byla 
příležitost...a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, ale stejně 
tak zůstalo mnohé při starém. Mark se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo 
domovem. Čekají tu na něj: Spud, Sick Boy a Begbie. Očekávají ho i další staří 
známí: smutek, ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, touha, strach, 
výčitky, heroin, sebedestrukce a smrtelné nebezpečí, ti všichni stojí ve frontě, aby 
ho uvítali a společně to všichni naplno rozjeli.  |  Režie: D. Boyle  |  Hrají: Ewan 

McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller

Tanečnice
21. 3.  |  Životopisný, drama  |  Francie, ČR  |  108 min  |  12+  |  Budoucí hvězda 
evropských kabaretů Loie Fuller se narodila na americkém Středozápadě a nic 
nepředurčovalo farmářskou dcerku k tomu, že bude tančit v pařížské Opeře. Ale 
stalo se. Skryta v metrech hedvábí, paže prodloužené dlouhými dřevěnými tyčemi, 
Loie uchvacuje publikum každý večer o trochu víc svým revolučním Serpentinovým 
tancem. Oslní celé město a stane se ikonou, zářícím symbolem jedné generace.  |  
Režie: S. di Giusto  |  Hrají: Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, Lily-Rose Depp

Televizní kritika – Pořad Luďka Staňka 
8. 3.  |  Luděk Staněk je publicista, někdejší šéfredaktor lifestylových časopisů, 
bývalý popkulturní redaktor Reflexu, scenárista, konzultant, pokerový komen-
tátor a stand-up komik (vystupuje spolu s Milošem Čermákem s pořadem Nigh-
tyNight) v jedné osobě. Jeho „Pořad“ na internetové televizi Stream už druhým 
rokem pátrá a naprosto neotřelým a vtipným způsobem informuje o všech hlou-
pých, nevkusných, či jednoduše úplně špatných televizních pořadech, které lze 
na českých stanicích sledovat. 

The Beatles: Eight Days a Week

– The Touring Years
20. 3.  |  Dokumentární  |  Velká Británie  |  titulky  |  Oscarový režisér Ron Ho-
ward přinese na filmová plátna příběh kapely, která změnila svět – THE BEATLES. 
Tento jedinečný filmový projekt autenticky zachycuje období jejich koncertních let 
1962–1966 z perspektivy samotných členů The Beatles. Film přinese exkluzivně 
rozhovory s členy skupiny a také doposud nezveřejněné záběry.  |  Režie: R. Howard

Úkryt v zoo
30. 3.  |  Historický, drama  |  USA, Velká Británie  |  127 min  |  PREMIÉRA  |  

12+  |  Až za mřížemi byli konečně v bezpečí. Druhá světová válka nabízí mnoho 
podobně 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. Výsledkem bylo přes 300 zachrá-
něných lidských životů. Úkryt v zoo, drama podle skutečné události, se z velké 
části natáčel v České republice.  |  Režie: N. Caro  |  Hrají: Jessica Chastain, Daniel 

Brühl, Johan Heldenbergh, Martha Issová, Martin Hofmann

Večer současných choreografií
19. 3.  |  Bolšoj balet ŽIVĚ  |  160 min  |  Složený večer, ve kterém se soubor 
Bolšoj baletu odvážně zhostí tří velmi rozmanitých moderních choreografií – Klece 
Jeroma Robbinse, Etud Haralda Landera a Ratmanského Ruských sezón. 

Viva
22. 3.  |  Drama  |  Irsko, Kuba  |  100 min  |  15+  |  Mladý Jesus pracuje jako ka-
deřník v nočním travesty klubu v Havaně a sní o tom, že se jednou stane hvězdou. 
Díky svému učiteli se mu podaří udělat konkurz a dostane první šanci na pódiu, 
pak se ale zjeví jeho léta nepřítomný otec – bývalý boxer, dnes agresivní alkoholik 
– a všechny Jesusovy naděje zmaří. Jejich vzájemné představy o životě nemůžou 
být rozdílnější a tvrdě se střetnou. Jen pozvolna nacházejí otec a syn vhled do 
světa toho druhého. Citlivý příběh o hledání vlastní identity a touze po rodině  |  
Režie: P. Breathnach  |  Hrají: Jorge Perugorría, Luis Alberto García, Héctor Medina

Volání netvora: Příběh života
31. 3.  |  Drama, fantasy  |  Španělsko  |  108 min  |  Dvanáctiletý Conor O’Malley 
se chystá uniknout do fantastického světa netvorů a pohádek. Vyrovnává se  
s nemocí své matky, kvůli které musí Conor trávit čas se svou nepříliš sympatic-
kou babičkou. Navštěvuje jednu z britských škol, kde se každý den musí potýkat 
s akademickým nezájmem a šikanou. Protože Conorův otec se odstěhoval do 
tisíce mil vzdálené Ameriky, prahne chlapec po někom, kdo by ho vedl.  |  Režie: 

J. A. Bayona  |  Hrají: Toby Kebbell, Liam Neeson, Felicity Jones, Sigourney Weaver

Všechno nebo nic
2., 12., 16. a 19. 3.  |  Romantický  |  ČR  |  107 min  |  Linda a Vanda jsou po-
hledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví. 
Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. 
Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže 
přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. 
Aktivně. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, ale 
jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké.  |  Režie: M. Ferencová  |  Hrají: 

Táňa Pauhofová, Klára Issová, Ondřej Sokol, Luděk Sobota, Jan Budař

Zakladatel
27. 3.  |  Životopisný, drama  |  USA  |  115 min  |  12+  |  Skutečný příběh muže, 
který vybudoval nejznámější síť rychlého občerstvení na světě. V roce 1954 
dostal Ray Kroc objednávku na 6 mixérů na výrobu mléčných šejků od bratrů 
McDonaldových, kteří provozovali malou restauraci s hamburgery. Toto neobvykle 
velké množství ho okamžitě zaujalo a rozhodl se, že dodávku vyřídí osobně. 
Od tohoto momentu se začala psát historie obrovského impéria McDonald, do 
kterého dnes patří neuvěřitelných 35.000 poboček po celém světě.  |  Režie: J. L. 

Hancock  |  Hrají: Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson

Zlato
27. 3.  |  Drama, dobrodružný  |  USA  |  121 min  |  Film je natočen podle skuteč-
ného příběhu těžebního skandálu Bre-X Mineral Corporation na počátku 90. let. 
V hlavní roli skvělý Matthew McConaughey.  |  Režie: S. Gaghan  |  Hrají: Matthew 

McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard

Život
23., 24., 25., 26. a 29. 3.  |  Sci-fi, thriller  |  USA  |  PREMIÉRA  |  Snímek vypráví 
příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na sa-
motném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu  
o existenci mimozemského života na Marsu. Jak členové posádky pokračují ve 
výzkumu, mají jimi uplatňované metody nezamýšlené následky, a forma života, 
kterou zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoliv očekával.  
|  Režie: D. Espinosa  |  Hrají: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds
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