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PŘÍCHOZÍ

Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou – s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané
úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje na pokraji globální války, Banksová se společně se svým týmem pokouší ve velmi omezeném čase najít odpovědi. a proto musí přistoupit k činům,
které mohou ohrozit nejen její vlastní život, ale osud celého lidstva. Režie: Denis Villeneuve. Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. Žánr: Drama / sci-fi
117 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč
neděle 2. 4. 16.30

ANDĚL PÁNĚ 2

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu
Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale 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, a to v předvečer svátku svatého Mikuláše. Po řadě lidských i „božských"
zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění. Režie: Jiří Strach. Hrají: Ivan Trojan, Jiří
Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška. Žánr: Pohádka / rodinný
99 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
sobota 8. 4. 19.30

JACKIE

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 brzy obdivují miliony lidí po celém
světě. Pak přichází okamžik, který všechno změní. Jackie se vyrovnává s osobní ztrátou, jako milovaná matka a první dáma však musí zůstat oporou dětem i celému národu. Filmový portrét
jedné z nejikoničtějších žen 20. století. Režie: Pablo Larraín. Hrají: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig. Žánr: Životopisný
100 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč
neděle 9. 4. 16.30

LICHOŽROUTI

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů
LICHOŽROUTŮ a jejich největšího protihráče, podivínského a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu velká
dobrodružství. S trochou nadsázky se dá říct, že poselství filmu zní: Rodina je nade vše! Drž se té, kterou máš, měj ji rád a dělej vše pro to, aby byla dobrá, protože jinou na tomhle světě
mít nebudeš. A je jedno, jestli jsi člověk, nebo LICHOŽROUT! Režie: Galina Miklínová. Žánr: Animovaný / rodinný
83 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
sobota 15. 4. 19.30

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI

Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele.
Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná "podivnost" může zachránit jeho nové přátele. Režie: Tim Burton. Hrají: Asa Butterfield, Eva Green, Ella Purnell, Samuel L. Jackson. Žánr:
Dobrodružný / fantasy
128 minut, mládeži přístupný, vstupné 75 Kč
neděle 16. 4. 16.30

TROLLOVÉ

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní
jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Trollové s králem Peppym žijí v městečku se jménem Trollíkov, které se Bergenům nemohou stále nalézt. Naděje na změnu Bergenům
vysvitne v okamžiku, kdy se jim podaří skrytý Trollíkov vyčmuchat a dokonce i unést téměř všechny jeho obyvatele kromě princezny Poppy a Větvíka. Těžko bychom hledali dva odlišnější
Trolly. A právě na těchto dvou hrdinech je, aby zachránili unesené Trolly z bergenských spárů. Což znamená vyrazit do jejich království, vysvobodit je a uniknout. A především to znamená,
že Poppy a Větvík budou muset spolupracovat. Režie: Mike Mitchell. Žánr: Animovaný
92 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
středa 19 .4 19.30

iSHORTS: ZŁOTE KRACIASY

Kraťasy? V Polsku se za ně plotí zlotem! Minimálně za ty prvoligové a přesně ty vám přináší iShorts v pásmu krátkých filmů Złote kraciasy. Přijďte mrknout, čím bodují mladí tvůrci
v Polsku! Žánr: Krátkometrážní / artové
Mládeži přístupný, vstupné 70 Kč
sobota 22. 4. 19.30

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod.
Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem,
který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. Režie: Tomáš Hoffman. Hrají: Petra Hřebíčková, O. Vetchý, M. Táborský. Žánr: Komedie / romantický
97 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč
neděle 23. 4. 16.30

KUBO A KOUZELNÝ MEČ

Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle talent pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici
ohromuje obyvatele svým vyprávěním, které končí vždy před západem slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho podle matky mohla stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera
se však vrátit nedokáže. A varování se promění ve skutečnost. Najednou si uvědomí, že se stal hrdinou vlastního dobrodružného příběhu. Tahle výprava bude mnohem dobrodružnější,
strašidelnější a zábavnější než cokoliv z toho, co dosud vyprávěl. Režie: Travis Knight. Žánr: Animovaný
101 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
sobota 29. 4. 19.30

MOONLIGHT

Nadčasový příběh dospívání 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 životních etapách od dětství až
po dospělost. Je zároveň portrétem mladého člověka, současných amerických předměstí i nepostřehnutelných sil, které formují lidské životy. Režie: Barry Jenkins. Hrají: Ashton Sanders,
Mahershala Ali, Naomie Harris. Žánr: Drama
111 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

