
pondělí 1. 4. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 

MAREK JELÍNEK: 
NA KOLOBĚŽCE DO SINGAPURU  
Dobrodruh, cestovatel, vizionář a fotograf. První člověk 
na světě, kterému se podařilo projet dva kontinenty na 
neuvěřitelné koloběžce. Proč právě koloběžka? A co se dá 
během takové cesty zažít? 

úterý 2. 4. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

BOJOVNICE SLUNCE 

(FRA, BEL, GRU, CHE 2018) 
Mladá právnička Bahar navštěvuje svou rodinu v Kurdis-
tánu. Při útoku extremistů umírá její manžel a ona sama 
se společně se synem stává rukojmím islamistů. Několik 
měsíců po úspěšném útěku velí jednotce Bojovnic slun-
ce. Jejím cílem je dobýt město a získat zpět svého syna... 
Film získal nominaci na Zlatou palmu Cannes 2018.
hrají: Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, Behi Djanati 
Atai a další
režie: Eva Husson | mládeži do 15 let nepřístupné | 115 min.

pátek 5. 4. – 19.30 hodin 
PREMIÉROVÉ KINO 

ŽENY V BĚHU (ČR 2019)  
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 6. 4. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU (ČR 2019) 
Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomí-
nají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. S Pin-
ďou zažijeme horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulí-
nem pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem cestu do 
vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí 
příběh bude nejkrásnější?
režie: Michal Žabka | 104 min.

sobota 6. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

SHAZAM! (USA 2019) 
Billy Batson, velkoměstem protřelý čtrnáctiletý kluk  
v pěstounské péči, se zásluhou starého kouzelníka změní 
v dospělého superhrdinu Shazama. Shazam s dokonalým 
tělem s vyrýsovanými svaly si však uchovává duši dítěte  
a pouští se do všeho, co by dělal každý teenager, kdyby 
byl obdařen superschopnostmi: užíval si je!
hrají: Zachary Levi, Mark Strong, Ron Cephas Jones a další
režie: David F. Sandberg | film v českém znění | 132 min.

úterý 9. 4. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO

LÉTO S GENTLEMANEM (ČR 2019) 
Anna tráví se svým manželem každé léto na chatě za 
Prahou. Jednoho dne se ve vsi objeví Artur, šarmantní 
gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým 
majitelem místního zámku. A tak přeskočí jiskra a Anna 
najednou zažívá pocity již dlouho nepoznané…
hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš a další
režie: Jiří Adamec | 98 min.

úterý 9. 4. – 19.30 hodin  
DOBRÉ KINO

MANŽELSKÉ ETUDY: 
NOVÁ GENERACE (ČR 2019) 
Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim 
dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let štěstí, lás-
ky i bolestivých pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, 
ale také lákadlům a záludnostem života v současném Čes-
ku. Dokáže rodina společně překonat všechny překážky?
režie: Hana Třeštíková | pro děti do 12 let nevhodné | 91 min.

pátek 12. 4. – 19.45 hodin 
PECHA KUCHA NIGHT                v předprodeji   
                                                          na místě

SEVERNÍ BYZNYS JE KRUTEJ 
(POWERED BY PECHAKUCHA) 
Pustit se do byznysu není žádná legrace a vedle úsilí to 
vyžaduje výdrž, nápad i kreativitu. A je jedno, jestli zrov-
na budujete pivovar, stavíte robota, nebo zachraňujete 
tradiční výrobu perličkových vánočních ozdob. Program 
večera je věnovaný podnikavcům a jejich inspirativním 
příběhům.

sobota 13. 4. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI  
(JAP 2018)
Kun si užívá dětství a plné pozornosti rodičů. Ovšem jen 
do doby, kdy se narodí sestřička Mirai. V magické zahradě 
uprostřed jejich domu, kde se mísí realita s fikcí i minu-
lost s přítomností a budoucností, se Kun potkává s růz-
nými generacemi své rodiny v dospělém i dětském věku  
a učí se tak o různých podobách rodinné lásky. 
režie: Mamoru Hosoda | 98 min.

sobota 13. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ŘBITOV ZVIŘÁTEK (USA 2018)  
Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je pro-
stě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. Řbitov zviřátek 
je adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena 
Kinga. Ten o této knize prohlásil, že ji považuje za svůj 
nejděsivější román. Pro fanoušky hororů neexistuje lepší 
doporučení.
hrají: Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz a další
režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
mládeži do 15 let nepřístupné | 100 min.

pondělí 15. 4. – 18.00 hodin
 CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 

TOMÁŠ KUBEŠ: 
VANUATU, DĚTI RÁJE 
Výprava na nejpřátelštější místo na světě. Tropický ráj  
s průzračným mořem a stále usměvavými obyvateli, to 
vše nabízí 15 zapomenutých ostrovů země Vanuatu upro-
střed Pacifiku.

úterý 16. 4. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

NA CHESILSKÉ PLÁŽI (GB 2017)
Je léto roku 1962. Novomanželé Florence a Edward jsou 
na líbánkách. S blížícím se okamžikem prvního man-
želského sexu se napětí stupňuje a do pokoje se vkrádá 
trapnost. Po katastrofě prvního pokusu následuje hádka 
a zásadní rozhovor na Chesilské pláži. Společně s hrdiny 
jdeme cestou, která se poté vydá zcela jiným směrem…
hrají: Saoirse Ronan, Billy Howle, Anne-Marie Duff a další
režie: Dominic Cooke | mládeži do 15 let nepřístupné | 110 min.

pátek 19. 4. – 19.30 hodin 
PREMIÉROVÉ KINO 

TERORISTKA (ČR, SR 2019)  
Marie je učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už 
si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu 
strůjci lokálního zla nepomůže ani starostka, sežene si 
zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas na-
padne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme... 
hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová 
režie: Radek Bajgar | pro děti do 12 let nevhodné | 95min.

sobota 20. 4. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

HLEDÁ SE YETTI (USA 2019)
Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se 
považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem 
nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil, 
vydává se na americký severozápad objevit Yettiho.
režie: Chris Butler | 95 min. 

sobota 20. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

HELLBOY (USA 2019) 
Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s pl-
nou parádou. Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu paranormální-
ho výzkumu a obrany) se vydává do Londýna, kde se pro-
brala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí 
zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu.
hrají: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane a další
režie: Neil Marshall
mládeži do 15 let nepřístupné | film v českém znění | 121 min.

neděle 21. 4. – 16.30 hodin
EXTRA KINO  ZDARMA

10 MILIARD – CO MÁTE 
NA TALÍŘI? (DE 2015) 
Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí 
počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potra-
vinové katastrofy? Film servíruje různorodé pohledy ze 
všech koutů světa, finální rozhodnutí je však na každém 
z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme?
režie: Valentin Thurn | 102 min.

úterý 23. 4. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

MODLITBA (FRA 2018) 
Příběh dvaadvacetiletého Thomase závislého na heroinu, 
který přijíždí do katolického rehabilitačního centra, je stu-
dií (ne)dobrovolné řehole a proměny prchlivého adoles-
centa ve svébytnou duchovní bytost. Film získal cenu Stří-
brný medvěd za nejlepší herecký výkon na Berlinale 2018.
hrají: Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl 
režie: Cédric Kahn | mládeži do 15 let nepřístupné | 107 min.

pátek 26. 4. – 19.30 hodin 
PREMIÉROVÉ KINO

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
(DE, ITA 2018)
Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvoři-
vosti. Příběh jeho hrdinů je inspirován skutečnými udá-
lostmi a překlenuje tři éry německé historie, během nichž 
malíř Kurt Bartnert prožil své dětství v nacistickém Ně-
mecku, dospíval v komunistickém Východním Německu  
a svůj umělecký vývoj završil v Západním Německu.
hrají: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer a další
režie: Florian Henckel von Donnersmarck
mládeži do 15 let nepřístupné | 188 min.

sobota 27. 4. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD 
DOMOVA (FRA, CHE 2018) 
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší 
čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této 
rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou 
náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! 
režie: Héléne Giraud, Thomas Szabo | 92 min.

sobota 27. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

AVENGERS: ENDGAME (USA 2019)
Čtvrté pokračování ságy Avengers je zahalené velkým ta-
jemstvím a ani sami herci při natáčení neznali celý scé-
nář. Je každopádně jasné, že se opět můžeme těšit na vět-
šinu superhrdinů marvelovské stáje. 
hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth 
režie: Anthony Russo, Joe Russo
pro děti do 12 let nevhodné | film v českém znění | 150 min.

pondělí 29. 4. – 18.00 hodin
 CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

DANKA ŠÁRKOVÁ:
VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ
Společně navštívíme Thajsko, Kambodžu, Malajsii, Tan-
zanii, Etiopii a JAR. Přednáška je zaměřena na život lidí, 
jejich gastronomii a mentalitu. 
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