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Program kina na duben 2023

1.4.So – 2.4.Ne – vždy v 15.30                                                                          /90 min./od 130,-/česky/příst./
ŠOUMEN KROKODÝL
USA. Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh objeví Lylea – zpívajícího krokodýla,  
který miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu – v podkroví jejich nového domova. Chlapec a krokodýl se velmi 
rychle zpřátelí, když ale Lyleovu existenci začne ohrožovat zlý soused pan Grumps, Primmovi se musí spojit  
s Lyleovým charismatickým majitelem Hectorem P. Valentim, aby ukázali světu, že rodina může vzniknout  
na nejneočekávanějších místech, a že na velkém zpívajícím krokodýlovi není nic špatného...

30.3.Čt – 2.4.Ne – vždy v 17.30                                               /134 min./od 150,-/česky/příst./
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ 
USA. Potulný zpěvák neboli bard Edgin (Chris Pine) se živí tím, že se svou partou zlodějíčků pomáhá měnit  
majitele  vzácných  artefaktů  (jednomu ho  ukradnou a druhému prodají).  Je  to  práce,  při  které  prakticky 
neustále strkáte hlavu do oprátky, a ani Edgin nemůže mít věčně kliku. Když se mu podaří šlohnout to, co se  
nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, a on to navíc do těch rukou dobrovolně vloží, spustí dominový 
efekt, který může otřást celým světem. Edgin je sice tak trochu zmetek, ale pořád má v sobě kousek cti, a  
tak se rozhodne napravit, co spískal. Protože však proti němu stojí armáda nelítostných zabijáků, mocných 
čarodějů  a bývalý  kamarád Forge Fletcher  (Hugh Grant),  potřebuje  tým,  se kterým by mohl  mít  aspoň 
nepatrnou šanci v tomhle úkolu obstát. A protože film vychází z legendární hry „Dračí doupě“, je jasné, že v  
jeho  partě  nesmí  chybět  drsná  válečnice  (Michelle  Rodriguez),  ušlechtilý  rytíř  (Regé-Jean  Page),  mág 
(Justice Smith) nebo druidka (Sophia Lillis)...

1.4.So – 2.4.Ne – vždy ve 20.00                                                              /96 min./od 150,-/česky/příst./
BUĎ CHLAP!
ČR. Pavlovi (Jakub Prachař) sice táhne na čtyřicet, ale stále ještě úplně nedospěl. Bydlí s mámou a chybí  
mu odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou 
lásku Terezu (Tereza Ramba) a prožije s ní dobrodružnou noc. Tereza však není připravena opustit svůj  
dosavadní život pro někoho, kdo podle ní není opravdový chlap. Pavel se tedy rozhodne se přesně takovým 
chlapem stát. Přihlásí se na výcvikový tábor v Tatrách vedený Weisnerem (Ondřej Sokol), který vyučuje vše  
od sekání dříví po svádění žen. Podaří se Pavlovi překonat sama sebe a stát se chlapem, po kterém Tereza  
touží?

3.4.Po – 4.4.Út – vždy v 17.30                                                        /86 min./od 150,-/česky/příst.15+/
BASTARDI: REPARÁT
Učitel  Majer  (Tomáš Magnusek)  je  propuštěn  z  vězení  na  amnestii.  K  sobě  do domu si  ho bere  jeho 
spolužák ze základní školy Ivan (Zdeněk Godla), jenž žije v romském ghettě. Majer nemá nikoho z rodiny. 
Nikdo mu nezbyl,  a tak nabídku Ivana vítá.  Ivan Majerovi  sdělí,  že se mu rozhodl pomoci především z 
důvodu, že potřebuje znovu otevřít školu, na které dříve Majer učil a chvíli ji vedl. Ivan žijící v ghettě zná  
problémy své komunity a ví, že zrušení jejich oblíbené školy jim neprospělo. Majer začíná oslovovat své 
bývalé kolegy a především žáky, aby mu pomohli. Řada jeho žáků má také svoje děti. S nimi zažívá řadu 
komických situací.  Netuší ovšem, že ho stále sleduje Dostál (Jiří  Krampol), nejstarší z mafiánské rodiny, 
který ví, že Majer byl propuštěn a rozhodne se pomstít svého syna i vnuka...

3.4.Po – pouze ve 20.00                                             Art kino uvádí:
VELKÉ NIC                                 /103 min./130,-/česky/příst.12+/
ČR 2023. Byli jsme best in covid? Kdo měl plán: lidstvo, nebo virus? Filmový štáb Víta Klusáka (V síti) a 
Mariky Pecháčkové se na jaře 2020 vydal do prázdných ulic a dva roky sledoval reakce české společnosti na 
pandemii covid-19 v odrazu vládních nařízení. V dokumentární tragikomedii Velké nic tvůrci nasbírali silné 
příběhy lidí z různých oblastí, zachytili bizarní obrazy krize a vytvořili tak absurdně úsměvnou zprávu o naší 
společnosti...
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4.4.Út – 5.4.St – vždy ve 20.00     /95 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
MOŽNÁ ŘEKNU ANO
USA. Hrají: Emma Roberts, Luke Bracey, Susan Sarandon, Diane Keaton, Richard Gere, William H. Macy,  
Gina Jun, Setty Brosevelt... Michelle a Allen tvoří pár. Jednoho dne se mladí lidé rozhodnou pozvat své 
rodiče na večeři a svěřit se jim se svým záměrem vzít se. Večer však vůbec neprobíhá podle plánu: ukáže 
se, že rodiče se dobře znají z minulosti, což vede ke zcela protichůdným názorům na plánovaný sňatek.  
Večer je plný zvratů a tajemství, která převrátí plánovanou útulnou večeři naruby...

5.4.St – pouze v 17.00                                                      /190 min./od 170,-/česky/příst.12+/
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D
USA. Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni.  James Cameron vrátí  
diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 
Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri  a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu...

6.4.Čt – 9.4.Ne – vždy v 15.30           /92 min./od 140,-/česky/příst./
SUPER MARIO BROS. VE FILMU
USA. Na celém světě nenajdete populárnější instalatéry, než jsou kníratí bráchové Mario a Luigi. Legendární  
hrdinové ze slavných videoher se vydávají na filmové plátno v doprovodu studia Illumination, které stvořilo 
sérii Já, padouch...

6.4.Čt – 7.4.Pá – vždy v 17.30                                         /112 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
AIR: ZROZENÍ LEGENDY
USA. Komediální  drama AIR od oceňovaného režiséra Bena Afflecka s  Mattem Damonem v hlavní  roli  
podnikavého  manažera  společnosti  Nike,  Sonnyho  Vaccaroa  odhaluje  neuvěřitelnou  spolupráci  mezi 
tehdejším nováčkem Michaelem Jordanem a začínající  basketbalovou divizí  Nike,  která díky značce Air 
Jordan způsobila revoluci ve světě sportu a současné kultuře...

6.4.Čt – 7.4.Pá – vždy ve 20.00                             /104 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
PAPEŽŮV VYMÍTAČ
USA.  Film  Papežův  vymítač,  který  je  inspirován  skutečnými  zápisky  otce  Gabriela  Amortha,  hlavního 
vatikánského exorcisty (Russell Crowe), sleduje Amortha, který se snaží vyšetřit děsivou posedlost mladého 
chlapce. Nakonec však odhalí po staletí staré spiknutí, které se Vatikán zoufale snažil utajit...

8.4.So – 9.4.Ne – vždy v 17.30                                    /90 min./od 130,-/česky/příst./
ZACHRAŇTE TYGRA
Itálie. Dobrodružná cesta chlapce a tygra do srdce Himaláje... Jedné noci zachrání malý sirotek Balmani 
tygří  mládě,  jehož  matku  zabili  nemilosrdní  pytláci.  Utečou  spolu  a  vydávají  se  na  dalekou  cestu  do 
odlehlého kláštera Tygří hnízdo, o němž si Balmani myslí, že je pro tygříka tím nejbezpečnějším místem. 
Pronásledováni pytláky se Balmani a Mukti snaží překonávat všechny nástrahy, které je na cestě čekají a  
zažívají spolu největší dobrodružství života: Skutečné přátelství!

8.4.So – 9.4.Ne – vždy ve 20.00  /121 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
TŘI MUŠKETÝŘI: D’ARTAGNAN
Francie. V království rozděleném náboženskými válkami a pod hrozbou britské invaze, hrstka mužů a žen 
zkříží meče a spojí svůj osud s osudem Francie… Temperamentní mladý gaskoněc d‘Artagnan, neohrožení  
a  věrní  královští  mušketýři  Athos,  Porthos  a  Aramis,  křehká  Constance,  ďábelsky  prohnaný kardinál  z 
Richelieu či krásná a tajemná Milady de Winter jsou hlavními protagonisty nesmrtelného vyprávění o odvaze, 
lásce a cti...

10.4.Po – 11.4.Út – vždy v 17.30         /111 min./od 140,-/titulky/příst./
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE SWORDSMITH VILLAGE
Japonsko. Poté, co mu byla vyvražděna rodina, se laskavý chlapec Tandžiró Kamado rozhodl stát zabijákem 
démonů v naději, že se mu podaří proměnit svou mladší sestru Nezuko zpět v člověka. Tandžiró se proto se  
svými kamarády Zen'icuem a Inosukem a jedním z Pilířů protidémonských jednotek, Uzuiem Tengenem, 
vydává do vykřičené Čtvrti  lásky, kde se společně utkávají  s hrozivými vyššími šestými Měsíci  – Daki a 
Gjútaróem...

10.4.Po – pouze ve 20.00                                     Filmový klub uvádí:
JE MI Z TEBE ŠPATNĚ                       /95 min./70,- a 90,-/titulky/příst./
Norsko, Švédsko, 2022, Režisér Kristoffer Borgli v této černé, satirické komedii zobrazuje toxický vztah, který 
rychle eskaluje do děsivých úrovní narcistické sebeprezentace. Signe a Thomas jsou mladý pár s nezdravou 
vzájemnou soutěživostí, která nabere nebezpečné směřování, když se Thomas náhle prosadí jako umělec. 
Signe v reakci na to učiní zoufalý, až sebezničující, pokus o opětovné získání pozornosti a svého postavení 
tím, že úmyslně onemocní, aby přilákala pozornost a probudila soucit...



11.4.Út – 12.4.St – vždy ve 20.00                            /112 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
AIR: ZROZENÍ LEGENDY
USA. Komediální  drama AIR od oceňovaného režiséra Bena Afflecka s  Mattem Damonem v hlavní  roli  
podnikavého  manažera  společnosti  Nike,  Sonnyho  Vaccaroa  odhaluje  neuvěřitelnou  spolupráci  mezi 
tehdejším nováčkem Michaelem Jordanem a začínající  basketbalovou divizí  Nike,  která díky značce Air 
Jordan způsobila revoluci ve světě sportu a současné kultuře...

12.4.St – pouze v 15.00              000  /120 min./80,-/česky/příst.12+/
ARVÉD
ČR,SR. Život a smrt Jiřího Arvéda Smíchovského jsou dodnes obestřeny mnoha tajemstvími. Za války jako 
nacistický konfident zachránil před koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčí, 
Plaček splácí dluh a zařídí, že soud za spolupráci s nacisty nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej  
pouze na doživotí. Tím však vzájemné služby nekončí. Plaček jako vyšetřovatel státní bezpečnosti využívá  
Arvéda  ke  svým  cílům,  k  usvědčování  nepohodlných  osob.  Za  jeho  služby  mu  oplácí  výhodami 
prominentního  vězně  a  především  Arvédovou  největší  drogou  –  vzácnými  okultistickými  knihami  ze 
zkonfiskovaných knihoven. Arvéd a Plaček rozehrávají šachovou partii. Hra o duši vstupuje do finále...

12.4.St – pouze v 17.30  /121 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
TŘI MUŠKETÝŘI: D’ARTAGNAN
Francie. V království rozděleném náboženskými válkami a pod hrozbou britské invaze, hrstka mužů a žen 
zkříží meče a spojí svůj osud s osudem Francie… Temperamentní mladý gaskoněc d‘Artagnan, neohrožení  
a  věrní  královští  mušketýři  Athos,  Porthos  a  Aramis,  křehká  Constance,  ďábelsky  prohnaný kardinál  z 
Richelieu či krásná a tajemná Milady de Winter jsou hlavními protagonisty nesmrtelného vyprávění o odvaze, 
lásce a cti...

13.4.Čt – 14.4.Pá – vždy v 15.30           /90 min./od 130,-/česky/příst./
ZACHRAŇTE TYGRA
Itálie. Dobrodružná cesta chlapce a tygra do srdce Himaláje... Jedné noci zachrání malý sirotek Balmani 
tygří  mládě,  jehož  matku  zabili  nemilosrdní  pytláci.  Utečou  spolu  a  vydávají  se  na  dalekou  cestu  do 
odlehlého kláštera Tygří hnízdo, o němž si Balmani myslí, že je pro tygříka tím nejbezpečnějším místem. 
Pronásledováni pytláky se Balmani a Mukti snaží překonávat všechny nástrahy, které je na cestě čekají a  
zažívají spolu největší dobrodružství života: Skutečné přátelství!

13.4.Čt – 14.4.Pá – vždy v 17.30                        /96 min./od 150,-/česky/příst./
BUĎ CHLAP!                      
ČR. Pavlovi (Jakub Prachař) táhne na čtyřicet, ale stále ještě úplně nedospěl. Bydlí s mámou a chybí mu 
odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou lásku 
Terezu  (Tereza  Ramba)  a  prožije  s  ní  dobrodružnou  noc.  Tereza  však  není  připravena  opustit  svůj  
dosavadní život pro někoho, kdo podle ní není opravdový chlap. Pavel se tedy rozhodne se přesně takovým 
chlapem stát. Přihlásí se na výcvikový tábor v Tatrách vedený Weisnerem (Ondřej Sokol), který vyučuje vše  
od sekání dříví po svádění žen. Podaří se mu překonat sám sebe a stát se chlapem, po kterém Tereza 
touží?

13.4.Čt – 14.4.Pá – vždy ve 20.00                  /97 min./od 150,-/titulky/příst.15+/
RENFIELD
USA. Šéfa, který svým podřízeným pije krev,  zažil  asi  každý.  Když je vaším nadřízeným hrabě Drákula 
/Nicolas Cage/, dostává „pití  krve“ dost zlověstný rozměr. Renfield je akční komedie o sluhovi  /Nicholas 
Hoult/  jednoho z legendárních monster, jenž se rozhodl dát výpověď...

15.4.So – 16.4.Ne – vždy v 15.30                        /92 min./od 140,-/česky/příst./
SUPER MARIO BROS. VE FILMU
USA. Na celém světě nenajdete populárnější instalatéry, než jsou kníratí bráchové Mario a Luigi. Legendární  
hrdinové ze slavných videoher se vydávají na filmové plátno v doprovodu studia Illumination, které stvořilo 
sérii Já, padouch...

15.4.So – 16.4.Ne – vždy v 17.30                      /122 min./od 140,-/titulky/příst./
SUZUME
Animovaný  dobrodružný  road  movie,  jehož  hlavním  tahounem  děje  je  emancipovaná  hrdinka,  jejíž 
přirozenosti  a nasazení nelze nefandit,  děj  je oproti  předchozím dvěma snímkům citelně vážnější,  téma 
přírodních katastrof  v  Japonsku je  rovněž akcentováno silněji  a  příběh čerpá mnohem více  z  japonské 
mytologie. Režie: Makoto Šinkai, hrají Hokuto Macumura, Nanoka Hara, Eri Fukacu, Hakuó Macumoto II,  
Šóta Sometani, Sairi Itó, Kotone Hanase, Kana Hanazawa, Rjúnosuke Kamiki, Aimi...



15.4.So – 16.4.Ne – vždy ve 20.00         /101 min./od 140,-/titulky/příst./
SUPERCELA
USA. William celý život snil o tom, že půjde v otcových šlépějích a stane se lovcem bouří. Jeho legendárního 
otce před lety vzalo s sebou supertornádo. Od té doby se z pronásledování tornád stal skutečný byznys a  
cestovní ruch spojený s katastrofami vzkvétá.  Teenager uteče z domu, aby se spolu s bývalým kolegou 
svého otce vydal za hurikánem, ale tornáda jsou už větší a ničivější, než kdysi. Williamova matka mezitím 
zoufale pátrá po svém synovi, netušíce, že se do oblasti chystá největší bouře všech dob, supercela, která  
ohrozí životy nejen lovců bouře, ale všech lidí v oblasti...

17.4.Po – 18.4.Út – vždy v 17.30                               /97 min./od 150,-/titulky/příst.15+/
RENFIELD
USA. Šéfa, který svým podřízeným pije krev,  zažil  asi  každý.  Když je vaším nadřízeným hrabě Drákula 
/Nicolas Cage/, dostává „pití  krve“ dost zlověstný rozměr. Renfield je akční komedie o sluhovi  /Nicholas 
Hoult/  jednoho z legendárních monster, jenž se rozhodl dát výpověď...

17.4.Po – pouze ve 20.00                    Art kino uvádí:
VYŠETŘOVATEL                /73 min./120,-/česky/příst./
ČR, Chorvatsko. Český vyšetřovatel Vladimír Dzuro v roce 1997 dopadl prvního válečného zločince konfliktu 
v bývalé  Jugoslávii,  postavil  ho před Mezinárodní trestní  tribunál  a po nejistém přešlapování  světového 
společenství tak uvedl celé „soukolí spravedlnosti" do pohybu. Vyšetřováním válečných zločinů strávil deset 
let svého života, během kterých systematicky odhaloval nejtemnější momenty války. Takové příběhy uvíznou 
hluboko v paměti a teď se za nimi Vladimír Dzuro po dvaceti pěti letech vrací. Přijíždí na nejdůležitější místa  
svého vyšetřování v Chorvatsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině...

18.4.Út – 19.4.St – vždy ve 20.00   /137 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
SÁZKA NA ZLATO
USA. Největší nikdy neodvyprávěný příběh o hudbě! Co mají společného Donna Summer, Cher, The Village 
People  a  Bill  Withers  s  rockovou  skupinou  Kiss?  Všichni  se  dostali  na  hudební  vrchol  pod  dohledem 
nejbarvitějšího a nejgeniálnějšího producenta v hudebním průmyslu, Neila Bogarta, zakladatele Casablanca 
Records, nejúspěšnější nezávislé nahrávací společnosti všech dob. Úchvatný vzestup a dramatický pád otce 
mnoha do té doby neznámých hudebních žánrů sledujeme mezi fascinujícími pohledy do výsluní a temných 
koutů světa hudby...

19.4.St – pouze v 17.00                                                      /190 min./od 170,-/česky/příst.12+/
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D
USA. Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni.  James Cameron vrátí  
diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 
Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri  a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu...

20.4.Čt – 21.4.Pá – vždy v 15.30                                                 /85 min./od 130,-/česky/příst./
ZOUBKOVÁ VÍLA
Nemecko, Lucembursko. Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc 
nedaří.  Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly, jediné, co umí jsou…
fialky! Její  maturitní zkouška se blíží  a jen víly,  které jí  složí,  dostanou drahokam, se kterým se mohou 
pohybovat tam a zpět z lidského světa...

20.4.Čt – 23.4.Ne – vždy v 17.30                                                     /100 min./od 150,-/titulky/příst.15+/
INVALIDA
SR.  Černá  komedie  o  kolosální  pomstě  a  nejpevnějším  přátelství.  Bláznivý  příběh  naprosto 
nepravděpodobného akčního hrdiny a jeho snahy získat zpět svou rodinu... Hrají:  Zdeněk Godla, Gregor  
Hološka, Daniel Fisher, Ivo Gogál, Oľga Belešová, Sväťo Malachovský, Sáva Popovič, Helena Krajčiová,  
Sandra Lasoková, Klára Melíšková...

20.4.Čt – 21.4.Pá – vždy ve 20.00     /97 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
SMRTELNÉ ZLO: PROBUZENÍ
USA. Snímek Smrtelné zlo: Probuzení, od tvůrců hororové klasiky, přesouvá děj z lesů do města a vypráví  
zvrácený příběh dvou odcizených sester, jejichž shledání přeruší probuzení démonů posedlých masem, což 
je vrhne do totálního boje o přežití, v němž čelí té nejhorší verzi rodiny, jakou si lze představit...

22.4.So – 23.4.Ne – vždy v 15.30
MYŠKA A MEDVĚD NA CESTÁCH           /80 min./od 130,-/česky/příst./
Fr.Nizozemsko. Kdo by neznal upovídanou myšku Celestinu a jejího největšího kamaráda medvěda Ernesta. 
Tato nerozlučná dvojka se vrací na plátna kin v novém veselém i napínavém dobrodružství, které se točí 
kolem Ernestových rozbitých houslí a cestě do jeho rodné země, kde k jejich překvapení zakázali všechnu 
hudbu...



22.4.So – 23.4.Ne – vždy ve 20.00                                                             /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/
OSTROV
ČR. Dovolená za trest.. Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou aktéři  
dobrodružné romantické komedie Ostrov, v níž dva lidé, kteří už spolu nechtějí být, zjistí, že hádky a spory 
jsou k ničemu. V divočině obzvlášť...

24.4. Po – 25.4.Út – vždy v 17.30                                                                /86 min./od 150,-/česky/příst.15+/
BASTARDI: REPARÁT
Učitel  Majer  (Tomáš Magnusek)  je  propuštěn  z  vězení  na  amnestii.  K  sobě  do domu si  ho bere  jeho 
spolužák ze základní školy Ivan (Zdeněk Godla), jenž žije v romském ghettě. Majer nemá nikoho z rodiny. 
Nikdo mu nezbyl,  a tak nabídku Ivana vítá.  Ivan Majerovi  sdělí,  že se mu rozhodl pomoci především z 
důvodu, že potřebuje znovu otevřít školu, na které dříve Majer učil a chvíli ji vedl. Ivan žijící v ghettě zná  
problémy své komunity a ví, že zrušení jejich oblíbené školy jim neprospělo. Majer začíná oslovovat své 
bývalé kolegy a především žáky, aby mu pomohli. Řada jeho žáků má také svoje děti. S nimi zažívá řadu 
komických situací.  Netuší ovšem, že ho stále sleduje Dostál (Jiří  Krampol), nejstarší z mafiánské rodiny, 
který ví, že Majer byl propuštěn a rozhodne se pomstít svého syna i vnuka...                             

24.4. Po – pouze ve 20.00                                                               Filmový klub uvádí:
EMIGRANTI            /148 min./70,- a 90,-/titulky/příst.12+/
Švédsko, Norsko, Dánsko, Nový Zéland 2021. V polovině 19. století odešly ze Skandinávie miliony obyvatel 
kvůli  hladu a hmotné nouzi  do Ameriky s nadějí  lepšího života.  V tomto monumentálním příběhu podle 
románu Wilhelma Moberga rodinu sledujeme Karla-Oskara,  která v  50.  letech 19.  století  opouští  chudé 
Švédsko a vydává se na dlouhou a nebezpečnou cestu přes Atlantik do divoké Severní Ameriky,  aby v  
novém, vzdáleném a neznámém prostředí uskutečnili své představy o novém svobodném životě...

25.4.Út – pouze ve 20.00, 26.4.St – pouze v 17.30  /101 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
MAFIA MAMMA
VB, Itálie, USA. Kristin (Toni Collette) žije poklidný život v Americe. Ve vztazích jí to moc nevychází, ale 
kamarádky se pro ni rozdají a čas na sklenku dobrého vína se také vždy najde. Když se však dozví, že se  
stala hlavou mafiánské rodiny po právě zesnulém dědečkovi, její život se obrátí na ruby. Vyzbrojená uměním 
dělat neodolatelné muffiny se Kristin vydává do Itálie, aby převzala otěže rodinného podniku…

26.4.St – pouze v 15.00                               Promítáme pro seniory: 
OSTROV                                   /100 min./80,-/česky/příst.12+/
ČR. Dovolená za trest.. Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji. To jsou aktéři  
dobrodružné romantické komedie Ostrov, v níž dva lidé, kteří už spolu nechtějí být, zjistí, že hádky a spory 
jsou k ničemu. V divočině obzvlášť...

26.4.St – pouze ve 20.00       /93 min./od 150,-/česky/tit./příst./
Premiéra s besedou s režisérem Daliborem Stachem...
DIMENZE
USA, ČR. Hlavní postava František se prodírá složitostmi vztahů dnešní doby. Když se dostane do klinické 
smrti v nastalém rozehraném divadle, se dostává do snivého minulého života a možné budoucnosti. Vše 
jsou ale jen částečně dokonalé kulisy, které narychlo vytvoří Řezbář Energií,  aby k němu František mohl 
dojít. Po setkání dochází k pochopení smyslu života a peripetií současného života... Hrají: Brendan Fraser,  
Marcia  Cross,  Boleslav  Polívka,  Dawn  Olivieri,  Dominika  Morávková-Zeleníková,  Petra  Bučková,  David 
Novotný, Michal Novotný, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Chantal Poullain, Richard Genzer, Michal 
Suchánek, Bohumil Klepl...

27.4.Čt – 30.4.Ne – vždy v 15.30          /85 min./od 140,-/česky/příst./
MIA A JÁ VE FILMU
Německo, Austrálie, Belgie, Indie. Mia jede na léto k dědečkovi,  kde chce zapomenout na ztrátu rodičů.  
Svou kouzelnou knihu si samozřejmě vzala s sebou. Její magický náramek a zároveň portál do knihy se  
jednoho dne rozzáří a Mia je povolána do magického světa fantazie, elfů a jednorožců, do Centopie...

27.4.Čt – 30.4.Ne – vždy v 17.30  /105 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
KRÁSNÁ KATASTROFA
USA. Abby (Virginia Gardner) věří, že si dokázala vybudovat dostatečnou vzdálenost mezi sebou a svou  
temnou minulostí, ale když se svou nejlepší kamarádkou dorazí na univerzitu, její cestu k novému začátku 
zkříží rebel a polykač holek na jednu noc, Travis Madox (Dylan Sprouse). Urostlý, potetovaný hezoun je to  
poslední, co Abby potřebuje… On tráví noci vyděláváním peněz na zakázaných zápasech a holky střídá 
častěji než ponožky. Do Abbyina života se vetře trikem – nabídne jí sázku, že měsíc vydrží bez sexu – když 
ona s ním ten měsíc bude bydlet. Ať tak či onak, Travis netuší, do jak těžkého zápasu se pustil...



27.4.Čt – 28.4.Pá – vždy ve 20.00    /91 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
SISU
Finsko. Na sklonku druhé světové války najde osamělý prospektor (Jorma Tommila) v divočině Laponska na 
severu Finska bohatou zlatou žílu. Když se s nově nalezenou kořistí vydá na cestu do nejbližšího města, 
narazí na ustupující oddíl nacistických vojáků vedený nelítostným obersturmführerem SS (Aksel Hennie),  
který chce zlato zabavit  pro svůj  oddíl.  Bohužel pro celou vojenskou jednotku se nejedná o obyčejného 
kopáče,  ale  o  mýtickou  „armádu  jednoho  muže“,  která  ztělesňuje  kvintesenci  finského  pojmu  „sisu“  – 
blyštivou formu odvahy a nepředstavitelného odhodlání čelit byť i drtivé přesile...

29.4.So – 30.4.Ne – vždy ve 20.00                                                               /95 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
MOŽNÁ ŘEKNU ANO
USA. Hrají: Emma Roberts, Luke Bracey, Susan Sarandon, Diane Keaton, Richard Gere, William H. Macy,  
Gina Jun, Setty Brosevelt... Michelle a Allen tvoří pár. Jednoho dne se mladí lidé rozhodnou pozvat své 
rodiče na večeři a svěřit se jim se svým záměrem vzít se. Večer však vůbec neprobíhá podle plánu: ukáže 
se, že rodiče se dobře znají z minulosti, což vede ke zcela protichůdným názorům na plánovaný sňatek.  
Večer je plný zvratů a tajemství, která převrátí plánovanou útulnou večeři naruby...

Změna programu vyhrazena! Vždy aktuálně na www.kinocrystal.cz
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