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Program kina na březen 2020
1.3.Ne – pouze v 15.30
/90 min./od 120,-/česky/příst./
MOSLEY
Nový Zéland, Čína. Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho ale nezajímá, že
kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk jako lidé...
1.3.Ne – pouze v 17.30
/104 min./od 130,-/titulky/příst./
VOLÁNÍ DIVOČINY
USA. Film Volání divočiny je adaptací legendárního románu Jacka Londona a přináší dobrodružný příběh
odvážného psa a jeho nového přítele (Harrison Ford) v časech zlaté horečky na Klondiku...
1.3.Ne – pouze ve 20.00

/107 min./od 130,-/česky/příst.15+/

Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí i smutku…od tvůrců Všechno nebo nic...

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
ČR/SR. Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a nejlepší
kamarádkou Simonou (Tatiana Dyková), které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona se po rozvodu
snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene
seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović Volarić), pro kterého se stává múzou. Viktor je
však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj...
2.3.Po – 3.3.Út – vždy v 17.30
/63 min./od 90,-/česky/příst.12+/
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
ČR. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta
Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům... Verze se sníženou přístupností.
2.3.Po – pouze ve 20.00
Art kino uvádí:
ATTILA
/125 min./110,-/slovensky/příst.12+/
Slovensko 2020. „Dvě minuty a bylo po ´Zápasu století´. Tak Végh v kleci poslal k zemi Vémolu.“ nebo „Lvi
dožrali. Végh knokautoval Vémolu v prvním kole“. Tak zněly titulky po dlouho očekávaném MMA zápasu
Attily Végha a Karlose „Terminátora“ Vémoly, v němž Attila jako první na světě knokautoval neporazitelného
Vémolu...
3.3.Út – pouze ve 20.00, 4.3.St – pouze v 17.30
/100 min./od 120,-/česky/příst.15+/
V SÍTI
ČR. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta
Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům...
4.3.St – pouze ve 20.00
/98 min./od 120,-/slovensky/příst.15+/
SVIŇA
Slovensko. Zemičku kdesi pod horami ovládají vysoce postavení zločinci, lidé propojení s politikou, mafií, ale
i s policií, soudy a velkými kšefty. Závislá teenagerka zmizí z resocializačního centra, nikomu ale nechybí. O
nuceném sexu a drogách chce vypovídat na policii, ale pošlou ji pryč. Vyhledá novináře, který se pustí do
rozplétání neuvěřitelné chobotnice zločinu, mafie, vydírání...
5.3.Čt – 8.3.Ne – vždy v 15.30 /Čt a Ne ve 2D od 130,-/
/112 min./od 150,-/děti sleva 20,-/příst./
FRČÍME 3D
USA.Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického...
5.3.Čt – 6.3.Pá – vždy v 17.30
Jim Carrey v ztřeštěné komedii...
JEŽEK SONIC

/100 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./

USA. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se
obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým
neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem...
5.3.Čt – 6.3.Pá – vždy ve 20.00
/124 min./ od 130,-/titulky/příst.15+/
NEVIDITELNÝ
USA. „Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz bývalého milence by se dal interpretovat
různě. Jenže ten pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. Leigh Whannell, režisér originálního thrilleru
Upgrade, přichází s další žánrovou lahůdkou, která inovativně oživuje legendárního hororového antihrdinu...
7.3.So – pouze v 17.30
/104 min./od 130,-/titulky/příst./
VOLÁNÍ DIVOČINY
USA. Film Volání divočiny je adaptací legendárního románu Jacka Londona a přináší dobrodružný příběh
odvážného psa a jeho nového přítele (Harrison Ford) v časech zlaté horečky na Klondiku...
7.3.So – 8.3.Ne – vždy ve 20.00
/112 min./od 140,-/česky/příst.12+/
Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie Žáčková v romantické komedii...
CHLAP NA STŘÍDAČKU
ČR. Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou.
Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plan je
přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku...
8.3.Ne – pouze v 17.30
/100 min./od 120,-/česky/příst.15+/
V SÍTI
ČR. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta
Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům...
9.3.Po – pouze v 17.30
/98 min./od 120,-/slovensky/příst.15+/
SVIŇA
Slovensko. Zemičku kdesi pod horami ovládají vysoce postavení zločinci, lidé propojení s politikou, mafií, ale
i s policií, soudy a velkými kšefty. Závislá teenagerka zmizí z resocializačního centra, nikomu ale nechybí. O
nuceném sexu a drogách chce vypovídat na policii, ale pošlou ji pryč. Vyhledá novináře, který se pustí do
rozplétání neuvěřitelné chobotnice zločinu, mafie, vydírání...
9.3.Po – pouze ve 20.00
Filmový klub uvádí:
PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA (s účastí tvůrců filmu)
/88 min./70,- a 90,-/česky/příst./
ČR. Hrají: Ondřej Malý, Matouš Ruml, Filip Kaňkovský...Morovou epidemii i protižidovské pogromy ve 14.
století zachycuje snímek nezávislých tvůrců Milana Cyroně a Tomáše Uhra. Historické drama s baladickými
rysy se odehrávaá se na území Svaté říše římské přibližně roku 1348. Zachycuje příběh dvou rytířů, jejichž
vzájemný svár rámují skutečné historické události...
10.3.Út – pouze v 17.30
/119 min./od 130,-/titulky/příst.12+/
1917
USA. Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu Americká krása, natočil
jedinečný epický příběh z první světové války. Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů všech
dob dostali dva mladí britští vojáci Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman) zdánlivě
nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která
má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků - mezi ohroženými je i Blakeův bratr...
10.3.Út – pouze ve 20.00
/124 min./ od 130,-/titulky/příst.15+/
NEVIDITELNÝ
USA. „Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz bývalého milence by se dal interpretovat
různě. Jenže ten pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. Leigh Whannell, režisér originálního thrilleru
Upgrade, přichází s další žánrovou lahůdkou, která inovativně oživuje legendárního hororového antihrdinu...
11.3.St – pouze v 15.00
Promítáme pro seniory:
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
/95 min./70,-/česky/příst./
ČR. Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé
kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal
podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace. Na scéně se objevuje major Prubner (David
Novotný), jeho nová kolegyně Skálová (Hana Vagnerová) a detektivové Rorýs (Martin Pechlát) s Dymákem
(Lukáš Příkazský). Jejich úkol od náčelníka kriminálky Drátka (Miroslav Táborský) je jasný – vyšetřit vraždu
Starablažkové. Postupně kriminalisté vypátrají, že úspěšně vydírala, a proto se jí někdo zbavil. Ale mnoho
stop nemají...

11.3.St – pouze v 17.30
/108 min./od 120,-/titulky/příst.12+/
KÁLÍČEK JOJO
USA. Jojo si to užívá. Jako správný malý kluk má spoustu kamarádů v Hitlerjugend, nej-přítele Yorkiho a pak
ještě jednoho kamaráda imaginárního – Adolfa Hitlera. Prostě pohoda. Dokud nezjistí, že jeho maminka
ukrývá židovskou dívku. Režisér Taika Waititi natočil příběh z druhé světové války se svým osobitým stylem
humoru...
11.3.St – pouze ve 20.00
/112 min./od 140,-/česky/příst.12+/
Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie Žáčková v romantické komedii...
CHLAP NA STŘÍDAČKU
ČR. Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou.
Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plan je
přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku...
12.3.Čt – pouze v 15.30
/112 min./od 130,-/děti sleva 20,-/příst./
FRČÍME
USA.Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického...
12.3.Čt – 13.3.Pá – vždy v 17.30, 14.3.So – 15.3.Ne – vždy ve 20.00
/103 min./od 140,-/česky/příst./
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic...
3BOBULE
ČR. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství a
rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě
teď moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza s Klárou mají problémů
nad hlavu – vedle manželství řeší krádeže na vinicích. Klára bojuje s předsudky okolí, které nevěří, že žena
může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký). Ještěže ten ji provází jadrně
vtipnými a moudrými radami coby na slovo vzatý vinařský i životní guru. Honza se po letech setkává s
neodolatelným kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne na návštěvu, aby pomohl se
sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí...
12.3.Čt – 13.3.Pá – vždy ve 20.00, 14.3.So – 15.3.Ne – vždy v 17.30 /110 min./od 130,-/titulky/příst.12+/
BLOODSHOOT
USA. Bloodshot je smrtelně zraněný voják, kterého zachránila tajná organizace Project Rising Spirit, která
mu vymyla mozek a do krevního oběhu nainstalovala nanoboty, kteří mu dávají nespočet schopností.
Bloodshot může měnit podobu svého těla v kohokoliv. Pomocí nanobotů se může vyléčit z jakéhokoliv
zranění, a to i fatálního, ovládá všechny zbraně a bojovou techniku, může se napojit na jakoukoliv
elektrotechniku a satelitní sítě. Bloodshot (Vin Diesel) je mutant s podobnými schopnostmi jako má Magneto
ze série X-Men.Bloodshot je prvním filmem na motivy komiksů nakladatelství Valiant entertainment...
13.3.Pá – pouze v 15.30
/100 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
Jim Carrey v ztřeštěné komedii...
JEŽEK SONIC
USA. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se
obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým
neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem...
14.3.So – pouze v 15.30
/70 min./od 120,-/česky/příst./
Neohrožené tlapky znovu v kinech ve speciálním dílu...
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
USA. Neohrožená Tlapková patrola znovu míří do kin, tentokrát v úplně novém a speciálním závodnickém
filmu. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým nikdy neví, jaký úkol jim nový den v Adventure Bay přinese.
Jsou ale vždy ve střehu a díky tomu pro ně žádný problém pro ně není příliš velký...
15.3.Ne – pouze v 15.30
/112 min./od 150,-/děti sleva 20,-/příst./
FRČÍME 3D
USA.Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického...
16.3.Po – pouze v 17.30, 17.3.Út – pouze ve 20.00
/103 min./od 140,-/česky/příst./
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic...
3BOBULE
ČR. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství a
rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě
teď moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza s Klárou mají problémů
nad hlavu – vedle manželství řeší krádeže na vinicích. Klára bojuje s předsudky okolí, které nevěří, že žena
může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký). Ještěže ten ji provází jadrně

vtipnými a moudrými radami coby na slovo vzatý vinařský i životní guru. Honza se po letech setkává s
neodolatelným kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne na návštěvu, aby pomohl se
sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí...
16.3.Po – pouze ve 20.00
Art kino uvádí:
DOKONALÝ PACIENT
/122 min./110,-/titulky/příst.15+/
Švédsko. Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské historii vypráví o reportérovi, který
zpochybnil celý právní systém. Hannes Rastam se léta snažil prokázat nevinnu Thomase Quicka,
odsouzeného na doživotnímu vězení na psychiatrii. Odhalil právní chaos, který Quicka do vězení dostal.
Nikdo však neměl zájem na tom, aby byl osvobozen a zproštěn vinny nejhorší sériový vrah ve Švédsku...
17.3.Út – pouze v 17.30
/100 min./od 190,-/senioři sleva 40,-/titulky/příst./
ANDRÉ RIEU: 70 LET MLÁD
Exkluzivně pouze v kinech. Houslový virtuóz a bavič André Rieu slaví sedmdesátiny. Na svém zámku v
Maastrichtu pořádá velkolepou party, na které nemůžete chybět. Nejprve vás André svým zámkem provede
a přitom zavzpomíná na ty nejzajímavější životní okamžiky – osobní i umělecké. Oslava pak bude
pokračovat jak jinak než hudbou...
18.3.St – pouze v 17.00
/169 min./od 120,-/titulky/příst.18+/
Světlo je vidět jen ve tmě...
NABARVENÉ PTÁČE
ČR, SR, Ukrajina. Hvězdně obsazený velkofilm Václava Marhoula podle knižní předlohy Jerzyho
Kosińskeho.. Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné
na venkov kdesi ve východní Evropě. Zde se úplně samo protlouká divokým a nepřátelským světem, ve
kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce
střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost...
18.3.St – pouze ve 20.00
/120 min./od 100,-/česky/příst./
11 BAREV PTÁČETE
Lehce o těžkém natáčení …. Koho by nezajímalo jak vznikal oceňovaný film Nabarvené ptáče. Dokument
Jedenáct barev ptáčete nabízí unikátní pohled za oponu tohoto výjimečného díla, které zanechalo stopu na
evropských i světových festivalech. A není to pohled ani krutý, ani černobílý nebo málomluvný. Vyprávění
režiséra Václava Marhoula a (ne)herce Petra Kotlára se proplétají rozličnými peripetiemi vzniku filmu a
nabízí své subjektivní pohledy od začátku až do poslední klapky rok a půl dlouhého natáčení. Někdy
úsměvné, někdy tvrdé... Svůj přínos Nabarvenému ptáčeti poodhalují i známé tváře světové kinematografie.
Díky laskavému, ale neúprosně otevřenému vyprávění, rozděleného do jedenácti kapitol, se divák stává
dalším členem filmového štábu...
19.3.Čt – 21.3.So – vždy v 15.30
/90 min./od 120,-/česky/příst./
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
USA. Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace vyžaduje! A dovolená to
rozhodně nebude. Lední medvěd Norm se vydává z pohodlí domova kolem světa na velké a zábavné
dobrodružství. Po svém boku má nezničitelné chlupaté kámoše lumíky a společně se pokusí vrátit starobylý
ztracený poklad tam, kam patří. Měli by zabránit katastrofě, ale sami přitom obrátí džungli vzhůru nohama...
19.3.Čt – 20.3.Pá – vždy v 17.30
/110 min./od 130,-/titulky/příst.12+/
BLOODSHOOT
USA. Bloodshot je smrtelně zraněný voják, kterého zachránila tajná organizace Project Rising Spirit, která
mu vymyla mozek a do krevního oběhu nainstalovala nanoboty, kteří mu dávají nespočet schopností.
Bloodshot může měnit podobu svého těla v kohokoliv. Pomocí nanobotů se může vyléčit z jakéhokoliv
zranění, a to i fatálního, ovládá všechny zbraně a bojovou techniku, může se napojit na jakoukoliv
elektrotechniku a satelitní sítě. Bloodshot (Vin Diesel) je mutant s podobnými schopnostmi jako má Magneto
ze série X-Men.Bloodshot je prvním filmem na motivy komiksů nakladatelství Valiant entertainment...
19.3.Čt – 20.3.Pá – vždy ve 20.00
/98 min./od 130,-/titulky/příst.12+/
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
USA. Přežijete, jen když budete potichu. Díky respektování jednoduchého, ale životně důležitého pravidla
dokázali Abbottovi (tedy skoro všichni) přežít Tiché místo I. Pokračování úspěšného hororu jim do cesty
postaví nové, mnohem náročnější výzvy...
21.3.So – 22.3.Ne – vždy v 17.30
/100 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
ČR. Mladá a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom opakujícím se dni zabránit zakletí celého
království a nalézt své čisté srdce, aby tak přemohla Černou bouři seslanou zlou sudičkou...
21.3.So – 22.3.Ne – vždy ve 20.00
/103 min./od 140,-/česky/příst./
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic...

3BOBULE
ČR. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství a
rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě
teď moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza s Klárou mají problémů
nad hlavu – vedle manželství řeší krádeže na vinicích. Klára bojuje s předsudky okolí, které nevěří, že žena
může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký). Ještěže ten ji provází jadrně
vtipnými a moudrými radami coby na slovo vzatý vinařský i životní guru. Honza se po letech setkává s
neodolatelným kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne na návštěvu, aby pomohl se
sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí...
22.3.Ne – pouze v 15.30
/112 min./od 130,-/děti sleva 20,-/příst./
FRČÍME
USA.Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického...
23.3.Po – pouze v 17.30
/103 min./od 120,-/česky/příst./
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
ČR. Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem stěhují do nového města. S
tím souvisí změna školy a hledání si nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, do pro ni
nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec jednoduché, protože holkám
šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po nové žákyni nenápadně pokukovat...
23.3.Po – pouze ve 20.00
Filmový klub uvádí:
VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI
/135 min./70,- a 90,-/titulky/příst.15+/
Dánsko, Norsko, Švédsko 2019. V roce 2013 došlo k jednomu z nejhorších únosů poslední doby. Dánský
fotoreportér Daniel Rye byl zajat teroristickou organizací Islámský stát a držen jako rukojmí 398 dnů, spolu s
několika dalšími rukojmími včetně amerického novináře Jamese Foleyho. Film sleduje Danielův boj o přežití
v zajetí, jeho přátelství s Jamesem, i hrůzu, kterou prožívala Danielova rodina v Dánsku, snažící se vyrovnat
se strachem, že už nikdy neuvidí svého syna naživu. Klíčovou osobou celé události je vyjednávač Arthur,
který sehrál zásadní roli při zajišťování Danielova propuštění...
24.3.Út – 25.3.St – vždy v 17.30
/102 min./od 120,-/titulky/příst./
ZAPOMENUTÝ PRINC
Francie. Režisér oscarového snímku The Artist Michel Hazanavicius obsadil okouzlujícího Omara Sy
(Nedotknutelní, I dva jsou rodina) do další z nezapomenutelných rolí. Tentokrát ho čekají neobyčejná
dobrodružství kouzelného dětského světa...
24.3.Út – 25.3.St – vždy ve 20.00
/100 min./od 120,-/česky/příst.15+/
V SÍTI
ČR. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta
Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům...
25.3.St – pouze v 15.00
Promítáme pro seniory:
Hvězdně obsazená romantická komedie...
/90 min./70,-/česky/příst./
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
ČR. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta
kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené
bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný
naopak budoucím láskám.. Hrají: Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Jakub Prachař, Jiří Bartoška, Emília
Vašáryová, Ján Koleník, Petr Vaněk, Gabriela Marcinková nebo Anna Kadeřávkov...
26.3.Čt – 27.3.Pá – vždy v 15.30
/112 min./od 130,-/děti sleva 20,-/příst./
FRČÍME
USA.Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického...
26.3.Čt – 27.3.Pá – vždy v 17.30, 28.3.So – 29.3.Ne – vždy v 15.30 /čt a ne ve 2D od 130,-/
MULAN 3D
/106 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
USA. Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země
před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného
otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se využívat své
vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál...
26.3.Čt – 27.3.Pá – vždy ve 20.00, 28.3.So – 29.3.Ne – vždy v 17.30, 31.3.Út – pouze v 17.30
Ivan Trojan v hlavní roli životopisného dramatu Agnieszky Holland...
ŠARLATÁN
/118 min./od 140,-/česky/příst.2+/

ČR. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika
desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších
osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s
nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani
doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství
je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…
28.3.So – 29.3.Ne – vždy ve 20.00
/111 min./od 130,-/česky/příst.15+/
Hlavní protagonisté i režisér filmu Fakjů pane učiteli přichází s další komedií...
TĚMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Německo. Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony
položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Nevinná hra se nejdříve vyvíjí
jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte.
Rozjede se série šílených situací a trapasů...
30.3.Po – pouze v 17.30, 31.3.Út – pouze ve 20.00
/104 min./od 120,-/slovensky/příst.12+/
AFRIKOU NA PIONÝRU
SR.Cestovatelský dokument Afrikou na Pionýru ukáže dobrodružství, které nezná hranice a možnosti
vlastního těla i svobodu ducha žene až do nejvyšších otáček. A zároveň úchvatné záběry a pohled na
přírodu a život Afriky, jaký nemá obdoby. Pět jezdců strávilo v sedle Jawy Pionýr pět měsíců, ze střední
Evropy ke Kapskému městu ujelo přes 15 000 kilometrů...
30.3.Po – pouze ve 20.00
Art kino uvádí:
VYSOKÁ DÍVKA
/130 min./120,-/titulky/příst.15+/
Rusko. Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo neuvěřitelných 900 dní. Válka zdevastovala celé město i
její obyvatele. Mezi zoufalými obyvateli dochází k vraždám, rabování a kanibalismu. V tomto pekle hledají
dvě mladé ženy cestu, jak znovu začít žít mezi ruinami zničeného města...
Změna programu vyhrazena! Vždy aktuálně na www.kinocrystal.cz

