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  Čtvrtek 2. března v 19 hodin    
  TIK TIK / Laurent Baffie
  Komorní divadlo Kalich, Praha 

Svérázná komedie z čekárny u psychiatra, kde se setkávají tři muži 
a tři ženy různého věku, zaměstnání i osudu. Spojuje je stejný 
problém: trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, se kterou se 
těžko žije. Všichni věří v pomoc světoznámého odborníka, u kterého 
se museli objednat dlouho předem. Jenže ten se omluvil za 
zpoždění letadla a také jeho následná cesta autem znamená 
časové zdržení. Pacienti překonávají zábrany, seznamují se 
vzájemně se svými „tiky“ a během dlouhého čekání se nakonec 
sami pokusí o skupinovou terapii...
Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková / Šárka 
Kubíková, Václav Knop, Josef Polášek, Jaromír Nosek 
Překlad: Jaromír Janeček 
Režie: Jakub Nvota  
Vstupné: 450, 420, 330 Kč

  Neděle 5. března v 15 hodin    
  POHÁDKA O POPELCE / Božena Němcová, Zdeněk Kozák
  1. neratovická divadelní společnost

V podzámčí královského sídla žije zlatník – vdovec se svou 
dcerkou Popelkou. Nežilo by se jim zle, nebýt toho, že se zlatník 
znovu oženil. Otěže v domě tak převzala Popelčina macecha, která 
se vidí jen v majetku a své dceři Žanetě, již si do manželství 
přivedla. 
Nevlastní matka a sestra Popelce ubližují. Ta ale nakonec dojde 
svého štěstí pomocí tří kouzelných oříšků a ztraceného střevíčku.. 

Výprava, scénografie, choreografie, režie: Miroslav Král 
Vstupné: 110 Kč

  Pátek 10. března v 17 hodin 
  MICHAL NESVADBA: MICHAL JE KVÍTKO 

Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během 
představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám 
sebe. Roztančí sál v různých rytmech, třeba letní plážové Samby. 
Tančit budou nejen děti, ale i květiny! Pokropte ho vodou a nikdy 
nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově 
zahrádce. Kopretina zpívá, palma tančí a kaktus do všeho mluví. 
Konev má rýmu a umělá kytka z toho má legraci. 

Děti do dvou let věku mohou přijít zdarma (bez vstupenky), nemají
však nárok na vlastní sedadlo. Všichni ostatní návštěvníci musí mít
platnou vstupenku.
Vstupné: 290 Kč

  Čtvrtek 16. března v 10.15 hodin  
  JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
  Divadlo Pohádka, Praha

Klasická postava českých pohádek vystupující s méně lichotivým 
přízviskem „hloupý“, které bylo takřka vždy překonáno skutky, 
jichž byl daný Honza schopen, se dočkala i na jevištích mnoha 
podob a roztodivných příběhů. Pohádkovému muzikálu Jak se 
Honza učil čarovat nechybí opravdová kouzla, rozmazlená 
princezna, výpravná malovaná scéna a kostýmy. Celou inscenaci 
umocňuje luminiscenční prostředí, vtipné dialogy a řada melodických 
písniček. 

Představení pro MŠ, I. stupeň ZŠ a veřejnost

  Neděle 19. března v 15 hodin 
  PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU / Marek Beneš,   
  Zdeněk Tomeš, Michal Dufek, Petr Skoumal 
  Divadlo pohádek

Představení spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový 
film a hraný projev s živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou 
zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa 
kraj, a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují 
vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na 
mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně 
dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je 
jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co 
nejvíc podobal jejich domovu.

Účinkují: Michal Dufek, Zdeněk Tomeš / David Kubásek
Režie: Martin Zoubek
Vstupné: 130 Kč

  Sobota 25. března v 19 hodin  
  PENZION PRO OSAMĚLÉ DÁMY 
  Ochotnický spolek Tyl, Kutná Hora

Repríza úspěšné divadelní komedie. 
V luxusním domově důchodců stárnou pod dohledem starostlivé 
pečovatelky dvě dámy. Do jejich hašteření vpadne mladý zhulenec, 
který má za úkol především šůrovat podlahy. Později však pouto 
mezi postavami zesílí a ukáže se, že i když tetky ne zcela sdílejí 
hochův hudební vkus a slovo roštěnka užívají výhradně v souvislosti 
s pokrmem, můžou je spojit i jiné věci. Hře, ve které se prolíná 
seniorský svět a teenagerovská optika dneška, dominují slovní humor, 
drobná nedorozumění, hašteření dvou penzistek a téměř detektivní 
pátrání. Upravená hra Jany Pacnerové Rocker a dvě staré dámy.  

Hrají: Eva Bicanová, Marcela Jiroušková, Petra Klailová, Mikuláš 
Ečer, j. h.
Režie: Václav Veselý
Technická spolupráce: Josef Krčil, Boris Buňka, Jana Kratochvílová, 
Petra Wagenknechtová
Vstupné: 200, 180 Kč

  Neděle 26. března v 15 hodin 
  VELIKONOČNÍ POHÁDKA    
  Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Teátr Pavla Šmída

Děti se potkají s Dlouhým, Širokým, Bystrozrakým, trpaslíky, princem, 
zlým králem i čertem… Ti jim zahrají příběh o Ježíšovi.
Loutkář, kejklíř a komediant Vojtěch se setkává se svým panem 
učitelem, aby spolu sehráli Velikonoční pohádku. Zatímco Vojtěch coby 
loutkář má připravené klasické loutkové divadlo, tedy kukátkovou 
scénu a loutky z lidových pohádek, pan učitel přichází vybaven jen 
starou Biblí. Přesto, nebo možná právě proto, spolu dokážou rozehrát 
prastarý příběh o lásce a obětování se za druhé, za nás za všechny. 

Hrají: Vojtěch Vrtek a Pavel Šmíd
Režie: Stanislava Kočvarová
Scénář: Pavel Šmíd
Scéna: Vojtěch Vrtek, malovala Simonetta Šmídová
Loutky: Jan Růžička
Pohádka je vhodná pro děti od 5 let.
Vstupné: 110 Kč

  Pátek 31. března v 19 hodin 
  HRDÝ BUDŽES / Irena Dousková
  Divadlo A. Dvořáka, Příbram 

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny 
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté 
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem 
osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do 
světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom 
„nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled komických příhod, 
trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka 
nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní 
hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za 
mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.

Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník 
Režie: Jiří Schmiedt 
Vstupné: 470 Kč
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  JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
  Divadlo Pohádka, Praha

Klasická postava českých pohádek vystupující s méně lichotivým 
přízviskem „hloupý“, které bylo takřka vždy překonáno skutky, 
jichž byl daný Honza schopen, se dočkala i na jevištích mnoha 
podob a roztodivných příběhů. Pohádkovému muzikálu Jak se 
Honza učil čarovat nechybí opravdová kouzla, rozmazlená 
princezna, výpravná malovaná scéna a kostýmy. Celou inscenaci 
umocňuje luminiscenční prostředí, vtipné dialogy a řada melodických 
písniček. 

Představení pro MŠ, I. stupeň ZŠ a veřejnost

  Neděle 19. března v 15 hodin 
  PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU / Marek Beneš,   
  Zdeněk Tomeš, Michal Dufek, Petr Skoumal 
  Divadlo pohádek

Představení spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový 
film a hraný projev s živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou 
zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa 
kraj, a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují 
vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na 
mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně 
dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je 
jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co 
nejvíc podobal jejich domovu.

Účinkují: Michal Dufek, Zdeněk Tomeš / David Kubásek
Režie: Martin Zoubek
Vstupné: 130 Kč

  Sobota 25. března v 19 hodin  
  PENZION PRO OSAMĚLÉ DÁMY 
  Ochotnický spolek Tyl, Kutná Hora

Repríza úspěšné divadelní komedie. 
V luxusním domově důchodců stárnou pod dohledem starostlivé 
pečovatelky dvě dámy. Do jejich hašteření vpadne mladý zhulenec, 
který má za úkol především šůrovat podlahy. Později však pouto 
mezi postavami zesílí a ukáže se, že i když tetky ne zcela sdílejí 
hochův hudební vkus a slovo roštěnka užívají výhradně v souvislosti 
s pokrmem, můžou je spojit i jiné věci. Hře, ve které se prolíná 
seniorský svět a teenagerovská optika dneška, dominují slovní humor, 
drobná nedorozumění, hašteření dvou penzistek a téměř detektivní 
pátrání. Upravená hra Jany Pacnerové Rocker a dvě staré dámy.  

Hrají: Eva Bicanová, Marcela Jiroušková, Petra Klailová, Mikuláš 
Ečer, j. h.
Režie: Václav Veselý
Technická spolupráce: Josef Krčil, Boris Buňka, Jana Kratochvílová, 
Petra Wagenknechtová
Vstupné: 200, 180 Kč

  Neděle 26. března v 15 hodin 
  VELIKONOČNÍ POHÁDKA    
  Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Teátr Pavla Šmída

Děti se potkají s Dlouhým, Širokým, Bystrozrakým, trpaslíky, princem, 
zlým králem i čertem… Ti jim zahrají příběh o Ježíšovi.
Loutkář, kejklíř a komediant Vojtěch se setkává se svým panem 
učitelem, aby spolu sehráli Velikonoční pohádku. Zatímco Vojtěch coby 
loutkář má připravené klasické loutkové divadlo, tedy kukátkovou 
scénu a loutky z lidových pohádek, pan učitel přichází vybaven jen 
starou Biblí. Přesto, nebo možná právě proto, spolu dokážou rozehrát 
prastarý příběh o lásce a obětování se za druhé, za nás za všechny. 

Hrají: Vojtěch Vrtek a Pavel Šmíd
Režie: Stanislava Kočvarová
Scénář: Pavel Šmíd
Scéna: Vojtěch Vrtek, malovala Simonetta Šmídová
Loutky: Jan Růžička
Pohádka je vhodná pro děti od 5 let.
Vstupné: 110 Kč

  Pátek 31. března v 19 hodin 
  HRDÝ BUDŽES / Irena Dousková
  Divadlo A. Dvořáka, Příbram 

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny 
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté 
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem 
osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do 
světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom 
„nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled komických příhod, 
trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka 
nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní 
hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za 
mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.

Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník 
Režie: Jiří Schmiedt 
Vstupné: 470 Kč

  Čtvrtek 2. března v 19 hodin    
  TIK TIK / Laurent Baffie
  Komorní divadlo Kalich, Praha 

Svérázná komedie z čekárny u psychiatra, kde se setkávají tři muži 
a tři ženy různého věku, zaměstnání i osudu. Spojuje je stejný 
problém: trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, se kterou se 
těžko žije. Všichni věří v pomoc světoznámého odborníka, u kterého 
se museli objednat dlouho předem. Jenže ten se omluvil za 
zpoždění letadla a také jeho následná cesta autem znamená 
časové zdržení. Pacienti překonávají zábrany, seznamují se 
vzájemně se svými „tiky“ a během dlouhého čekání se nakonec 
sami pokusí o skupinovou terapii...
Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková / Šárka 
Kubíková, Václav Knop, Josef Polášek, Jaromír Nosek 
Překlad: Jaromír Janeček 
Režie: Jakub Nvota  
Vstupné: 450, 420, 330 Kč

  Neděle 5. března v 15 hodin    
  POHÁDKA O POPELCE / Božena Němcová, Zdeněk Kozák
  1. neratovická divadelní společnost

V podzámčí královského sídla žije zlatník – vdovec se svou 
dcerkou Popelkou. Nežilo by se jim zle, nebýt toho, že se zlatník 
znovu oženil. Otěže v domě tak převzala Popelčina macecha, která 
se vidí jen v majetku a své dceři Žanetě, již si do manželství 
přivedla. 
Nevlastní matka a sestra Popelce ubližují. Ta ale nakonec dojde 
svého štěstí pomocí tří kouzelných oříšků a ztraceného střevíčku.. 

Výprava, scénografie, choreografie, režie: Miroslav Král 
Vstupné: 110 Kč

  Pátek 10. března v 17 hodin 
  MICHAL NESVADBA: MICHAL JE KVÍTKO 

Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během 
představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám 
sebe. Roztančí sál v různých rytmech, třeba letní plážové Samby. 
Tančit budou nejen děti, ale i květiny! Pokropte ho vodou a nikdy 
nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově 
zahrádce. Kopretina zpívá, palma tančí a kaktus do všeho mluví. 
Konev má rýmu a umělá kytka z toho má legraci. 

Děti do dvou let věku mohou přijít zdarma (bez vstupenky), nemají
však nárok na vlastní sedadlo. Všichni ostatní návštěvníci musí mít
platnou vstupenku.
Vstupné: 290 Kč

  Čtvrtek 16. března v 10.15 hodin  
  JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
  Divadlo Pohádka, Praha

Klasická postava českých pohádek vystupující s méně lichotivým 
přízviskem „hloupý“, které bylo takřka vždy překonáno skutky, 
jichž byl daný Honza schopen, se dočkala i na jevištích mnoha 
podob a roztodivných příběhů. Pohádkovému muzikálu Jak se 
Honza učil čarovat nechybí opravdová kouzla, rozmazlená 
princezna, výpravná malovaná scéna a kostýmy. Celou inscenaci 
umocňuje luminiscenční prostředí, vtipné dialogy a řada melodických 
písniček. 

Představení pro MŠ, I. stupeň ZŠ a veřejnost

  Neděle 19. března v 15 hodin 
  PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU / Marek Beneš,   
  Zdeněk Tomeš, Michal Dufek, Petr Skoumal 
  Divadlo pohádek

Představení spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový 
film a hraný projev s živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou 
zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa 
kraj, a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují 
vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na 
mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně 
dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je 
jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co 
nejvíc podobal jejich domovu.

Účinkují: Michal Dufek, Zdeněk Tomeš / David Kubásek
Režie: Martin Zoubek
Vstupné: 130 Kč

  Sobota 25. března v 19 hodin  
  PENZION PRO OSAMĚLÉ DÁMY 
  Ochotnický spolek Tyl, Kutná Hora

Repríza úspěšné divadelní komedie. 
V luxusním domově důchodců stárnou pod dohledem starostlivé 
pečovatelky dvě dámy. Do jejich hašteření vpadne mladý zhulenec, 
který má za úkol především šůrovat podlahy. Později však pouto 
mezi postavami zesílí a ukáže se, že i když tetky ne zcela sdílejí 
hochův hudební vkus a slovo roštěnka užívají výhradně v souvislosti 
s pokrmem, můžou je spojit i jiné věci. Hře, ve které se prolíná 
seniorský svět a teenagerovská optika dneška, dominují slovní humor, 
drobná nedorozumění, hašteření dvou penzistek a téměř detektivní 
pátrání. Upravená hra Jany Pacnerové Rocker a dvě staré dámy.  

Hrají: Eva Bicanová, Marcela Jiroušková, Petra Klailová, Mikuláš 
Ečer, j. h.
Režie: Václav Veselý
Technická spolupráce: Josef Krčil, Boris Buňka, Jana Kratochvílová, 
Petra Wagenknechtová
Vstupné: 200, 180 Kč

  Neděle 26. března v 15 hodin 
  VELIKONOČNÍ POHÁDKA    
  Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Teátr Pavla Šmída

Děti se potkají s Dlouhým, Širokým, Bystrozrakým, trpaslíky, princem, 
zlým králem i čertem… Ti jim zahrají příběh o Ježíšovi.
Loutkář, kejklíř a komediant Vojtěch se setkává se svým panem 
učitelem, aby spolu sehráli Velikonoční pohádku. Zatímco Vojtěch coby 
loutkář má připravené klasické loutkové divadlo, tedy kukátkovou 
scénu a loutky z lidových pohádek, pan učitel přichází vybaven jen 
starou Biblí. Přesto, nebo možná právě proto, spolu dokážou rozehrát 
prastarý příběh o lásce a obětování se za druhé, za nás za všechny. 

Hrají: Vojtěch Vrtek a Pavel Šmíd
Režie: Stanislava Kočvarová
Scénář: Pavel Šmíd
Scéna: Vojtěch Vrtek, malovala Simonetta Šmídová
Loutky: Jan Růžička
Pohádka je vhodná pro děti od 5 let.
Vstupné: 110 Kč

  Pátek 31. března v 19 hodin 
  HRDÝ BUDŽES / Irena Dousková
  Divadlo A. Dvořáka, Příbram 

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny 
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté 
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem 
osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do 
světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom 
„nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled komických příhod, 
trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka 
nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní 
hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za 
mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.

Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník 
Režie: Jiří Schmiedt 
Vstupné: 470 Kč



  Čtvrtek 2. března v 19 hodin    
  TIK TIK / Laurent Baffie
  Komorní divadlo Kalich, Praha 

Svérázná komedie z čekárny u psychiatra, kde se setkávají tři muži 
a tři ženy různého věku, zaměstnání i osudu. Spojuje je stejný 
problém: trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, se kterou se 
těžko žije. Všichni věří v pomoc světoznámého odborníka, u kterého 
se museli objednat dlouho předem. Jenže ten se omluvil za 
zpoždění letadla a také jeho následná cesta autem znamená 
časové zdržení. Pacienti překonávají zábrany, seznamují se 
vzájemně se svými „tiky“ a během dlouhého čekání se nakonec 
sami pokusí o skupinovou terapii...
Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková / Šárka 
Kubíková, Václav Knop, Josef Polášek, Jaromír Nosek 
Překlad: Jaromír Janeček 
Režie: Jakub Nvota  
Vstupné: 450, 420, 330 Kč

  Neděle 5. března v 15 hodin    
  POHÁDKA O POPELCE / Božena Němcová, Zdeněk Kozák
  1. neratovická divadelní společnost

V podzámčí královského sídla žije zlatník – vdovec se svou 
dcerkou Popelkou. Nežilo by se jim zle, nebýt toho, že se zlatník 
znovu oženil. Otěže v domě tak převzala Popelčina macecha, která 
se vidí jen v majetku a své dceři Žanetě, již si do manželství 
přivedla. 
Nevlastní matka a sestra Popelce ubližují. Ta ale nakonec dojde 
svého štěstí pomocí tří kouzelných oříšků a ztraceného střevíčku.. 

Výprava, scénografie, choreografie, režie: Miroslav Král 
Vstupné: 110 Kč

  Pátek 10. března v 17 hodin 
  MICHAL NESVADBA: MICHAL JE KVÍTKO 

Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během 
představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám 
sebe. Roztančí sál v různých rytmech, třeba letní plážové Samby. 
Tančit budou nejen děti, ale i květiny! Pokropte ho vodou a nikdy 
nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově 
zahrádce. Kopretina zpívá, palma tančí a kaktus do všeho mluví. 
Konev má rýmu a umělá kytka z toho má legraci. 

Děti do dvou let věku mohou přijít zdarma (bez vstupenky), nemají
však nárok na vlastní sedadlo. Všichni ostatní návštěvníci musí mít
platnou vstupenku.
Vstupné: 290 Kč

  Čtvrtek 16. března v 10.15 hodin  
  JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
  Divadlo Pohádka, Praha

Klasická postava českých pohádek vystupující s méně lichotivým 
přízviskem „hloupý“, které bylo takřka vždy překonáno skutky, 
jichž byl daný Honza schopen, se dočkala i na jevištích mnoha 
podob a roztodivných příběhů. Pohádkovému muzikálu Jak se 
Honza učil čarovat nechybí opravdová kouzla, rozmazlená 
princezna, výpravná malovaná scéna a kostýmy. Celou inscenaci 
umocňuje luminiscenční prostředí, vtipné dialogy a řada melodických 
písniček. 

Představení pro MŠ, I. stupeň ZŠ a veřejnost

  Neděle 19. března v 15 hodin 
  PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU / Marek Beneš,   
  Zdeněk Tomeš, Michal Dufek, Petr Skoumal 
  Divadlo pohádek

Představení spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový 
film a hraný projev s živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou 
zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa 
kraj, a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují 
vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na 
mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně 
dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je 
jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co 
nejvíc podobal jejich domovu.

Účinkují: Michal Dufek, Zdeněk Tomeš / David Kubásek
Režie: Martin Zoubek
Vstupné: 130 Kč

  Sobota 25. března v 19 hodin  
  PENZION PRO OSAMĚLÉ DÁMY 
  Ochotnický spolek Tyl, Kutná Hora

Repríza úspěšné divadelní komedie. 
V luxusním domově důchodců stárnou pod dohledem starostlivé 
pečovatelky dvě dámy. Do jejich hašteření vpadne mladý zhulenec, 
který má za úkol především šůrovat podlahy. Později však pouto 
mezi postavami zesílí a ukáže se, že i když tetky ne zcela sdílejí 
hochův hudební vkus a slovo roštěnka užívají výhradně v souvislosti 
s pokrmem, můžou je spojit i jiné věci. Hře, ve které se prolíná 
seniorský svět a teenagerovská optika dneška, dominují slovní humor, 
drobná nedorozumění, hašteření dvou penzistek a téměř detektivní 
pátrání. Upravená hra Jany Pacnerové Rocker a dvě staré dámy.  

Hrají: Eva Bicanová, Marcela Jiroušková, Petra Klailová, Mikuláš 
Ečer, j. h.
Režie: Václav Veselý
Technická spolupráce: Josef Krčil, Boris Buňka, Jana Kratochvílová, 
Petra Wagenknechtová
Vstupné: 200, 180 Kč

  Neděle 26. března v 15 hodin 
  VELIKONOČNÍ POHÁDKA    
  Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Teátr Pavla Šmída

Děti se potkají s Dlouhým, Širokým, Bystrozrakým, trpaslíky, princem, 
zlým králem i čertem… Ti jim zahrají příběh o Ježíšovi.
Loutkář, kejklíř a komediant Vojtěch se setkává se svým panem 
učitelem, aby spolu sehráli Velikonoční pohádku. Zatímco Vojtěch coby 
loutkář má připravené klasické loutkové divadlo, tedy kukátkovou 
scénu a loutky z lidových pohádek, pan učitel přichází vybaven jen 
starou Biblí. Přesto, nebo možná právě proto, spolu dokážou rozehrát 
prastarý příběh o lásce a obětování se za druhé, za nás za všechny. 

Hrají: Vojtěch Vrtek a Pavel Šmíd
Režie: Stanislava Kočvarová
Scénář: Pavel Šmíd
Scéna: Vojtěch Vrtek, malovala Simonetta Šmídová
Loutky: Jan Růžička
Pohádka je vhodná pro děti od 5 let.
Vstupné: 110 Kč

  Pátek 31. března v 19 hodin 
  HRDÝ BUDŽES / Irena Dousková
  Divadlo A. Dvořáka, Příbram 

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny 
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté 
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem 
osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do 
světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom 
„nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled komických příhod, 
trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka 
nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní 
hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za 
mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.

Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník 
Režie: Jiří Schmiedt 
Vstupné: 470 Kč



  Čtvrtek 2. března v 19 hodin    
  TIK TIK / Laurent Baffie
  Komorní divadlo Kalich, Praha 

Svérázná komedie z čekárny u psychiatra, kde se setkávají tři muži 
a tři ženy různého věku, zaměstnání i osudu. Spojuje je stejný 
problém: trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, se kterou se 
těžko žije. Všichni věří v pomoc světoznámého odborníka, u kterého 
se museli objednat dlouho předem. Jenže ten se omluvil za 
zpoždění letadla a také jeho následná cesta autem znamená 
časové zdržení. Pacienti překonávají zábrany, seznamují se 
vzájemně se svými „tiky“ a během dlouhého čekání se nakonec 
sami pokusí o skupinovou terapii...
Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková / Šárka 
Kubíková, Václav Knop, Josef Polášek, Jaromír Nosek 
Překlad: Jaromír Janeček 
Režie: Jakub Nvota  
Vstupné: 450, 420, 330 Kč

  Neděle 5. března v 15 hodin    
  POHÁDKA O POPELCE / Božena Němcová, Zdeněk Kozák
  1. neratovická divadelní společnost

V podzámčí královského sídla žije zlatník – vdovec se svou 
dcerkou Popelkou. Nežilo by se jim zle, nebýt toho, že se zlatník 
znovu oženil. Otěže v domě tak převzala Popelčina macecha, která 
se vidí jen v majetku a své dceři Žanetě, již si do manželství 
přivedla. 
Nevlastní matka a sestra Popelce ubližují. Ta ale nakonec dojde 
svého štěstí pomocí tří kouzelných oříšků a ztraceného střevíčku.. 

Výprava, scénografie, choreografie, režie: Miroslav Král 
Vstupné: 110 Kč

  Pátek 10. března v 17 hodin 
  MICHAL NESVADBA: MICHAL JE KVÍTKO 

Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během 
představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám 
sebe. Roztančí sál v různých rytmech, třeba letní plážové Samby. 
Tančit budou nejen děti, ale i květiny! Pokropte ho vodou a nikdy 
nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově 
zahrádce. Kopretina zpívá, palma tančí a kaktus do všeho mluví. 
Konev má rýmu a umělá kytka z toho má legraci. 

Děti do dvou let věku mohou přijít zdarma (bez vstupenky), nemají
však nárok na vlastní sedadlo. Všichni ostatní návštěvníci musí mít
platnou vstupenku.
Vstupné: 290 Kč

  Čtvrtek 16. března v 10.15 hodin  
  JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
  Divadlo Pohádka, Praha

Klasická postava českých pohádek vystupující s méně lichotivým 
přízviskem „hloupý“, které bylo takřka vždy překonáno skutky, 
jichž byl daný Honza schopen, se dočkala i na jevištích mnoha 
podob a roztodivných příběhů. Pohádkovému muzikálu Jak se 
Honza učil čarovat nechybí opravdová kouzla, rozmazlená 
princezna, výpravná malovaná scéna a kostýmy. Celou inscenaci 
umocňuje luminiscenční prostředí, vtipné dialogy a řada melodických 
písniček. 

Představení pro MŠ, I. stupeň ZŠ a veřejnost

  Neděle 19. března v 15 hodin 
  PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU / Marek Beneš,   
  Zdeněk Tomeš, Michal Dufek, Petr Skoumal 
  Divadlo pohádek

Představení spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový 
film a hraný projev s živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou 
zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa 
kraj, a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují 
vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na 
mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně 
dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je 
jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co 
nejvíc podobal jejich domovu.

Účinkují: Michal Dufek, Zdeněk Tomeš / David Kubásek
Režie: Martin Zoubek
Vstupné: 130 Kč

  Sobota 25. března v 19 hodin  
  PENZION PRO OSAMĚLÉ DÁMY 
  Ochotnický spolek Tyl, Kutná Hora

Repríza úspěšné divadelní komedie. 
V luxusním domově důchodců stárnou pod dohledem starostlivé 
pečovatelky dvě dámy. Do jejich hašteření vpadne mladý zhulenec, 
který má za úkol především šůrovat podlahy. Později však pouto 
mezi postavami zesílí a ukáže se, že i když tetky ne zcela sdílejí 
hochův hudební vkus a slovo roštěnka užívají výhradně v souvislosti 
s pokrmem, můžou je spojit i jiné věci. Hře, ve které se prolíná 
seniorský svět a teenagerovská optika dneška, dominují slovní humor, 
drobná nedorozumění, hašteření dvou penzistek a téměř detektivní 
pátrání. Upravená hra Jany Pacnerové Rocker a dvě staré dámy.  

Hrají: Eva Bicanová, Marcela Jiroušková, Petra Klailová, Mikuláš 
Ečer, j. h.
Režie: Václav Veselý
Technická spolupráce: Josef Krčil, Boris Buňka, Jana Kratochvílová, 
Petra Wagenknechtová
Vstupné: 200, 180 Kč

  Neděle 26. března v 15 hodin 
  VELIKONOČNÍ POHÁDKA    
  Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Teátr Pavla Šmída

Děti se potkají s Dlouhým, Širokým, Bystrozrakým, trpaslíky, princem, 
zlým králem i čertem… Ti jim zahrají příběh o Ježíšovi.
Loutkář, kejklíř a komediant Vojtěch se setkává se svým panem 
učitelem, aby spolu sehráli Velikonoční pohádku. Zatímco Vojtěch coby 
loutkář má připravené klasické loutkové divadlo, tedy kukátkovou 
scénu a loutky z lidových pohádek, pan učitel přichází vybaven jen 
starou Biblí. Přesto, nebo možná právě proto, spolu dokážou rozehrát 
prastarý příběh o lásce a obětování se za druhé, za nás za všechny. 

Hrají: Vojtěch Vrtek a Pavel Šmíd
Režie: Stanislava Kočvarová
Scénář: Pavel Šmíd
Scéna: Vojtěch Vrtek, malovala Simonetta Šmídová
Loutky: Jan Růžička
Pohádka je vhodná pro děti od 5 let.
Vstupné: 110 Kč

  Pátek 31. března v 19 hodin 
  HRDÝ BUDŽES / Irena Dousková
  Divadlo A. Dvořáka, Příbram 

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny 
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté 
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem 
osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do 
světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom 
„nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled komických příhod, 
trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka 
nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní 
hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za 
mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.

Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník 
Režie: Jiří Schmiedt 
Vstupné: 470 Kč

DÍVČÍ VÁLKA
Divadlo Františka Ringo Čecha 

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Divadelní společnost Háta, Praha

SILVESTR JAK HO NEZNÁTE
ANEB JEDEME DÁL II
Ochotnický spolek Tyl, Kutná Hora

MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL
Liduščino divadlo

PSTRUZI 
Divadlo Ungelt, Praha

Připravujeme   DUBEN 2023
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ZA DVEŘMI KANCELÁŘÍ 
Komorní divadlo Kalich, Praha

SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO 
Divadlo ABC, Praha
(Městská divadla pražská) 
!!PŘELOŽENO Z 13. 6. 2023.
VSTUPENKY ZAKOUPENÉ NA PŮVODNÍ 
TERMÍN ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI!!

UŽ TĚ MÁM DOST 
Divadlo Metro, Praha 

Připravujeme   KVĚTEN 2023
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ANT-MAN A WASP:  QUANTUMANIA                   St 1. 3. | 19:00
USA, akční, 130 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne 
prozkoumávají Quantum Realm, kde interagují s podivnými tvory a vydávají se na 
dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co považovali za možné.
Hrají: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Jonathan Majors, Kathryn 
Newton, Michelle Pfeiffer    Režie: Peyton Reed

DĚTI NAGANA                       Čt 2. 3. | 19:00    So 11. 3. | 16:00
FILM BYL NATOČEN TAKÉ V KUTNÉ HOŘE A OKOLÍ
ČR, sportovní, 98 min., vstupné 140 Kč, rodinný, mládeži přístupný
Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši poráží 
Kanadu a míří do finále. Přestože i on je trochu outsider, rozhodne se koupit 
hokejku a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. Sestaví tým a plánují si zahrát svůj 
vlastní velký zápas proti klukům z vedlejší vesnice. Vedle toho chce Dominik vyhrát 
i srdce, úsměv a pusu od Katky ze třídy.
Hrají: Tom Brenton, Hynek Čermák, Klára Issová, Johana Racková, Otakar Brousek ml., 
Pavel Batěk, Taťjana Medvecká, Fabián Šetlík, Simona Babčáková, Štepánka 
Fingerhutová, Honza Dědek, Dominik Hašek, Slavomír Lener    Režie: Dan Pánek

CREED III                                                                     Pá 3. 3. | 19:00
USA, sci-fi, 155 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, 
v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – melanže, jež 
poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem.
Hrají: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Oscar Isaac, 
Javier Bardem    Režie: Denis Villeneuve

MUMIE                                                                         So 4. 3. | 16:00
Španělsko, animovaný, 88 min., vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
V animovaném dobrodružném filmu se vypravíme do Egypta, kde se v útrobách 
země, nachází 3000 let staré město mumií. Z císařského pověření se princezna 
Nefer musí provdat za Thuta, ale ani jednomu se do toho nechce: Nefer touží po 
svobodě a Thut je alergický na závazky. Přání bohů je však nevyhnutelné a Thut si 
bude muset Nefer vzít za pouhých sedm dní a přinést na svatbu starobylý prsten, 
který mu věnoval faraon.    
Režie: Juan Jesús García Galocha

OSTROV                                      So 4. 3. | 19:00    St 8. 3. | 19:00
ČR, komedie, 100 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Richard a Alice se na exotické dovolené pohádají, protože Richard se chce nechat 
rozvést. Rozhodnou se, že odletí předčasně domů, ale jejich letoun ztroskotá na 
opuštěném ostrově. Jako trosečníci se na tropickém ostrůvku musí postarat nejen 
o svou záchranu a přežití, ale také začít spolupracovat a hledat k sobě cestu zpátky.
Hrají:  Jiří Langmajer, Jana Plodková
Režie:  Rudolf Havlík
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AVATAR:                                 Ne 5. 3. | 16:00    So 11. 3. | 19:00  
THE WAY OF WATER                                             
USA, fantasy, 190 min., vstupné 150 Kč, mládeži přístupný, český dabingg
Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhu- 
jícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 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.
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate 
Winslet, Oona Chaplin, Joel David Moore, Cliff Curtis, CCH Pounder, Matt Gerald, 
Bailey Bass    Režie: James Cameron

ZATMĚNÍ                                                                        Čt 9. 3. | 19:00
ČR, thriller, 85 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný
Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného zatmění měsíce a s tím 
spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení Slunce a Luny dává vzniknout 
neobvyklému jevu, krvavému měsíci. Krvavý měsíc. Krev. Zatmění. Je to již dlouhý 
měsíc, co okresem otřáslo zmizení ženy. Beze stop.
Hrají:  Jenna Ortega, Samara Weaving, Hayden Panettiere, Courteney Cox, 
Dermot Mulroney    Režie:  Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

VŘÍSKOT 6                                                                Pá 10. 3. | 19:00
USA, horor, 115 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný, s titulky
Po nejnovějším vražedném řádění Ghostface se poslední čtyři, kteří přežili rozhod-
nou opustit Woodsboro a započít novou kapitolu v New Yorku.
Hrají: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Max 
Beesley    Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

ZOUBKOVÁ VÍLA                                                     Ne 12. 3. | 16:00
Lucembursko/Německo, animovaný, 85 min., vstupné 100 Kč, rodinný,
pro děti, český dabing
Zvídavá a nezbedná Violetta 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.
Režie: Caroline Origer

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM                                     Ne 12. 3. | 19:00     
St 15. 3. | 19:00   St 22. 3. | 19:00

ČR, komedie, 93 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě 
sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn 
Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce 
totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve 
stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím.
Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor 
Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková, David Švehlík, 
Valentýna Bečková   Režie: Marta Ferencová

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU                    Čt 16. 3. | 19:00
Francie, komedie, 112 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Píše se rok 50 př. n. l. a velmi daleko od galské vesnice, kterou tak dobře známe, 
leží Čína. Zde proradný generál, bažící po moci, právě zajal a uvěznil čínskou 
císařovnu. A protože věhlas nepřemožitelných Galů překvapivě sahá až do Asie, 
princezna Fu Yi neomylně ví, na koho se obrátit. Samozřejmě požádá o pomoc ty 
nejlepší z nejlepších, udatné válečníky, Asterixe a Obelixe.
Hrají: Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Pierre Richard, Marion Cotillard, Vincent 
Cassel    Režie: Guillaume Canet

SHAZAM! HNĚV BOHŮ       Pá 17. 3. | 19:00  Čt 23. 3. | 19:00
USA, akční, 131 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Film je pokračováním příběhu dospívajícího chlapce Billyho Batsona, který se po 
vyslovení kouzelného slova "SHAZAM!" promění ve své dospělé alter ego 
superhrdiny Shazama.
Hrají: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Adam Brody, 
Helen Mirren    Režie: David F. Sandberg

RICHARD WAGNER |  LOHENGRIN                   So 18. 3. | 16:45
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s českými 
titulky, vstupné 300 Kč.
Předpokládaná délka přenosu: 4 hod 35 min (včetně dvou přestávek).
Účinkují:  Tamara Wilson, Christine Goerke, Piotr Beczała, Jevgenij Nikitin, 
Brian Mulligan, Günther Groissböck
Dirigent:  Yannick Nézet-Séguin
Režie: François Girard

SLUŽKA                                                                      Ne 19. 3. | 19:00 
SR/ČR, drama, 110 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný,, český dabing
Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského domu 
v Praze, kde ji čeká služba v domě státního úředníka a jeho rodiny. Zpřátelí se 
s jejich dcerou Resi a dvě stejně staré dívky z opačných pólů společnosti v sobě 
najdou spřízněné duše. Stanou se kamarádkami i milenkami a jsou si vzájemně 
oporou v době skomírající rakousko-uherské monarchie.
Hrají: Dana Droppová, Radka Caldová, Vica Kerekes, Zuzana Mauréry, Aňa 
Geislerová, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč, Peter Nádasdi, Vilma Frantová   
Režie: Mariana Čengel Solčanská

BUĎ CHLAP!                                     Pá 24. 3. — So 25. 3. | 19:00 
ČR, komedie, 96 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný
Pavlovi táhne na čtyřicet, stále bydlí s mámou a chybí mu odvaha. Tu získá až ve 
chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu a prožije s ní dobrodružnou noc. Ta 
však neopustí svůj dosavadní život pro někoho, kdo není opravdový chlap. Pavel se 
tedy proto přihlásí na výcvikový tábor v Tatrách, kde se vyučuje vše od sekání dříví 
po svádění žen.
Hrají: Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol, Filip Novák, Nico Klimek, 
Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ondřej Veselý, Ivana Chýlková
Režie: Michal Samir

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE          So 25. 3. | 16:00 
Francie, dobrodružný, 96 min., vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se svou babičkou a tetou, ale moc 
ho to tam nebaví a radši by byl někde jinde.  Ale pak mu osud do cesty přihraje 
Bellu, obrovského bílého psa, kterému jeho majitel ubližuje. Je připraven udělat 
cokoli, aby zachránil svého nově nalezeného psího přítele.
Hrají: Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque, Alice David, Caroline Anglade
Režie: Pierre Coré

BASTARDI: REPARÁT                                             Ne 26. 3. | 19:00 
ČR, komedie, 86 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný
Učitel Majer je propuštěn z vězení na amnestii. K sobě domů ho vezme spolužák 
Ivan, jenž žije v romském ghettu. Majer už nemá nikoho z rodiny. Ivan Majerovi 
sdělí, že se mu rozhodl pomoci především z důvodu, že potřebuje znovu otevřít 
školu, na které dříve Majer učil. Ivan zná problémy své komunity a ví, že zrušení 
jejich oblíbené školy jim neprospělo.
Hrají: Zdeněk Godla, Tomáš Magnusek, Adam Kajumi, Petr Reif, Eva Čížkovská, 
Jiří Krampol, Jaroslava Obermaierová, Peter Bažo, Jan Přeučil, Igor Bareš   
Režie: Tomáš Magnusek

RYBIČKY 48                 St 29. 3. — Čt 30. 3. — Pá 31. 3. | 19:00  
Bezmála dvouhodinový kontroverzní dokument mapující dvacet let působení jedné 
z nejpopulárnějších českých kapel.
RYBIČKY 48 — 20 LET ROCK'N'ROLLU určitě není dalším plytkým dokumentem 
o kapele, ale především necenzurovaným pohledem do zákulisí kapely a fungování 
hudebního průmyslu, kam se běžný divák nedostane.
Prodej vstupenek v síti TICKETSTREAM

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



AVATAR:                                 Ne 5. 3. | 16:00    So 11. 3. | 19:00  
THE WAY OF WATER                                             
USA, fantasy, 190 min., vstupné 150 Kč, mládeži přístupný, český dabingg
Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhu- 
jícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 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.
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate 
Winslet, Oona Chaplin, Joel David Moore, Cliff Curtis, CCH Pounder, Matt Gerald, 
Bailey Bass    Režie: James Cameron

ZATMĚNÍ                                                                        Čt 9. 3. | 19:00
ČR, thriller, 85 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný
Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného zatmění měsíce a s tím 
spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení Slunce a Luny dává vzniknout 
neobvyklému jevu, krvavému měsíci. Krvavý měsíc. Krev. Zatmění. Je to již dlouhý 
měsíc, co okresem otřáslo zmizení ženy. Beze stop.
Hrají:  Jenna Ortega, Samara Weaving, Hayden Panettiere, Courteney Cox, 
Dermot Mulroney    Režie:  Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

VŘÍSKOT 6                                                                Pá 10. 3. | 19:00
USA, horor, 115 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný, s titulky
Po nejnovějším vražedném řádění Ghostface se poslední čtyři, kteří přežili rozhod-
nou opustit Woodsboro a započít novou kapitolu v New Yorku.
Hrají: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Max 
Beesley    Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

ZOUBKOVÁ VÍLA                                                     Ne 12. 3. | 16:00
Lucembursko/Německo, animovaný, 85 min., vstupné 100 Kč, rodinný,
pro děti, český dabing
Zvídavá a nezbedná Violetta 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.
Režie: Caroline Origer

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM                                     Ne 12. 3. | 19:00     
St 15. 3. | 19:00   St 22. 3. | 19:00

ČR, komedie, 93 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě 
sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn 
Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce 
totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve 
stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím.
Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor 
Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková, David Švehlík, 
Valentýna Bečková   Režie: Marta Ferencová

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU                    Čt 16. 3. | 19:00
Francie, komedie, 112 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Píše se rok 50 př. n. l. a velmi daleko od galské vesnice, kterou tak dobře známe, 
leží Čína. Zde proradný generál, bažící po moci, právě zajal a uvěznil čínskou 
císařovnu. A protože věhlas nepřemožitelných Galů překvapivě sahá až do Asie, 
princezna Fu Yi neomylně ví, na koho se obrátit. Samozřejmě požádá o pomoc ty 
nejlepší z nejlepších, udatné válečníky, Asterixe a Obelixe.
Hrají: Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Pierre Richard, Marion Cotillard, Vincent 
Cassel    Režie: Guillaume Canet

SHAZAM! HNĚV BOHŮ       Pá 17. 3. | 19:00  Čt 23. 3. | 19:00
USA, akční, 131 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Film je pokračováním příběhu dospívajícího chlapce Billyho Batsona, který se po 
vyslovení kouzelného slova "SHAZAM!" promění ve své dospělé alter ego 
superhrdiny Shazama.
Hrají: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Adam Brody, 
Helen Mirren    Režie: David F. Sandberg

RICHARD WAGNER |  LOHENGRIN                   So 18. 3. | 16:45
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s českými 
titulky, vstupné 300 Kč.
Předpokládaná délka přenosu: 4 hod 35 min (včetně dvou přestávek).
Účinkují:  Tamara Wilson, Christine Goerke, Piotr Beczała, Jevgenij Nikitin, 
Brian Mulligan, Günther Groissböck
Dirigent:  Yannick Nézet-Séguin
Režie: François Girard

SLUŽKA                                                                      Ne 19. 3. | 19:00 
SR/ČR, drama, 110 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný,, český dabing
Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského domu 
v Praze, kde ji čeká služba v domě státního úředníka a jeho rodiny. Zpřátelí se 
s jejich dcerou Resi a dvě stejně staré dívky z opačných pólů společnosti v sobě 
najdou spřízněné duše. Stanou se kamarádkami i milenkami a jsou si vzájemně 
oporou v době skomírající rakousko-uherské monarchie.
Hrají: Dana Droppová, Radka Caldová, Vica Kerekes, Zuzana Mauréry, Aňa 
Geislerová, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč, Peter Nádasdi, Vilma Frantová   
Režie: Mariana Čengel Solčanská

BUĎ CHLAP!                                     Pá 24. 3. — So 25. 3. | 19:00 
ČR, komedie, 96 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný
Pavlovi táhne na čtyřicet, stále bydlí s mámou a chybí mu odvaha. Tu získá až ve 
chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu a prožije s ní dobrodružnou noc. Ta 
však neopustí svůj dosavadní život pro někoho, kdo není opravdový chlap. Pavel se 
tedy proto přihlásí na výcvikový tábor v Tatrách, kde se vyučuje vše od sekání dříví 
po svádění žen.
Hrají: Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol, Filip Novák, Nico Klimek, 
Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ondřej Veselý, Ivana Chýlková
Režie: Michal Samir

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE          So 25. 3. | 16:00 
Francie, dobrodružný, 96 min., vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se svou babičkou a tetou, ale moc 
ho to tam nebaví a radši by byl někde jinde.  Ale pak mu osud do cesty přihraje 
Bellu, obrovského bílého psa, kterému jeho majitel ubližuje. Je připraven udělat 
cokoli, aby zachránil svého nově nalezeného psího přítele.
Hrají: Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque, Alice David, Caroline Anglade
Režie: Pierre Coré

BASTARDI: REPARÁT                                             Ne 26. 3. | 19:00 
ČR, komedie, 86 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný
Učitel Majer je propuštěn z vězení na amnestii. K sobě domů ho vezme spolužák 
Ivan, jenž žije v romském ghettu. Majer už nemá nikoho z rodiny. Ivan Majerovi 
sdělí, že se mu rozhodl pomoci především z důvodu, že potřebuje znovu otevřít 
školu, na které dříve Majer učil. Ivan zná problémy své komunity a ví, že zrušení 
jejich oblíbené školy jim neprospělo.
Hrají: Zdeněk Godla, Tomáš Magnusek, Adam Kajumi, Petr Reif, Eva Čížkovská, 
Jiří Krampol, Jaroslava Obermaierová, Peter Bažo, Jan Přeučil, Igor Bareš   
Režie: Tomáš Magnusek

RYBIČKY 48                 St 29. 3. — Čt 30. 3. — Pá 31. 3. | 19:00  
Bezmála dvouhodinový kontroverzní dokument mapující dvacet let působení jedné 
z nejpopulárnějších českých kapel.
RYBIČKY 48 — 20 LET ROCK'N'ROLLU určitě není dalším plytkým dokumentem 
o kapele, ale především necenzurovaným pohledem do zákulisí kapely a fungování 
hudebního průmyslu, kam se běžný divák nedostane.
Prodej vstupenek v síti TICKETSTREAM

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

AVATAR:                                 Ne 5. 3. | 16:00    So 11. 3. | 19:00  
THE WAY OF WATER                                             
USA, fantasy, 190 min., vstupné 150 Kč, mládeži přístupný, český dabingg
Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhu- 
jícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 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.
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate 
Winslet, Oona Chaplin, Joel David Moore, Cliff Curtis, CCH Pounder, Matt Gerald, 
Bailey Bass    Režie: James Cameron

ZATMĚNÍ                                                                        Čt 9. 3. | 19:00
ČR, thriller, 85 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný
Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného zatmění měsíce a s tím 
spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení Slunce a Luny dává vzniknout 
neobvyklému jevu, krvavému měsíci. Krvavý měsíc. Krev. Zatmění. Je to již dlouhý 
měsíc, co okresem otřáslo zmizení ženy. Beze stop.
Hrají:  Jenna Ortega, Samara Weaving, Hayden Panettiere, Courteney Cox, 
Dermot Mulroney    Režie:  Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

VŘÍSKOT 6                                                                Pá 10. 3. | 19:00
USA, horor, 115 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný, s titulky
Po nejnovějším vražedném řádění Ghostface se poslední čtyři, kteří přežili rozhod-
nou opustit Woodsboro a započít novou kapitolu v New Yorku.
Hrají: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Max 
Beesley    Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

ZOUBKOVÁ VÍLA                                                     Ne 12. 3. | 16:00
Lucembursko/Německo, animovaný, 85 min., vstupné 100 Kč, rodinný,
pro děti, český dabing
Zvídavá a nezbedná Violetta 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.
Režie: Caroline Origer

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM                                     Ne 12. 3. | 19:00     
St 15. 3. | 19:00   St 22. 3. | 19:00

ČR, komedie, 93 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě 
sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn 
Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce 
totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve 
stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím.
Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor 
Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková, David Švehlík, 
Valentýna Bečková   Režie: Marta Ferencová

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU                    Čt 16. 3. | 19:00
Francie, komedie, 112 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Píše se rok 50 př. n. l. a velmi daleko od galské vesnice, kterou tak dobře známe, 
leží Čína. Zde proradný generál, bažící po moci, právě zajal a uvěznil čínskou 
císařovnu. A protože věhlas nepřemožitelných Galů překvapivě sahá až do Asie, 
princezna Fu Yi neomylně ví, na koho se obrátit. Samozřejmě požádá o pomoc ty 
nejlepší z nejlepších, udatné válečníky, Asterixe a Obelixe.
Hrají: Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Pierre Richard, Marion Cotillard, Vincent 
Cassel    Režie: Guillaume Canet

SHAZAM! HNĚV BOHŮ       Pá 17. 3. | 19:00  Čt 23. 3. | 19:00
USA, akční, 131 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Film je pokračováním příběhu dospívajícího chlapce Billyho Batsona, který se po 
vyslovení kouzelného slova "SHAZAM!" promění ve své dospělé alter ego 
superhrdiny Shazama.
Hrají: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Adam Brody, 
Helen Mirren    Režie: David F. Sandberg

RICHARD WAGNER |  LOHENGRIN                   So 18. 3. | 16:45
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s českými 
titulky, vstupné 300 Kč.
Předpokládaná délka přenosu: 4 hod 35 min (včetně dvou přestávek).
Účinkují:  Tamara Wilson, Christine Goerke, Piotr Beczała, Jevgenij Nikitin, 
Brian Mulligan, Günther Groissböck
Dirigent:  Yannick Nézet-Séguin
Režie: François Girard

SLUŽKA                                                                      Ne 19. 3. | 19:00 
SR/ČR, drama, 110 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný,, český dabing
Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského domu 
v Praze, kde ji čeká služba v domě státního úředníka a jeho rodiny. Zpřátelí se 
s jejich dcerou Resi a dvě stejně staré dívky z opačných pólů společnosti v sobě 
najdou spřízněné duše. Stanou se kamarádkami i milenkami a jsou si vzájemně 
oporou v době skomírající rakousko-uherské monarchie.
Hrají: Dana Droppová, Radka Caldová, Vica Kerekes, Zuzana Mauréry, Aňa 
Geislerová, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč, Peter Nádasdi, Vilma Frantová   
Režie: Mariana Čengel Solčanská

BUĎ CHLAP!                                     Pá 24. 3. — So 25. 3. | 19:00 
ČR, komedie, 96 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný
Pavlovi táhne na čtyřicet, stále bydlí s mámou a chybí mu odvaha. Tu získá až ve 
chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu a prožije s ní dobrodružnou noc. Ta 
však neopustí svůj dosavadní život pro někoho, kdo není opravdový chlap. Pavel se 
tedy proto přihlásí na výcvikový tábor v Tatrách, kde se vyučuje vše od sekání dříví 
po svádění žen.
Hrají: Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol, Filip Novák, Nico Klimek, 
Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ondřej Veselý, Ivana Chýlková
Režie: Michal Samir

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE          So 25. 3. | 16:00 
Francie, dobrodružný, 96 min., vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se svou babičkou a tetou, ale moc 
ho to tam nebaví a radši by byl někde jinde.  Ale pak mu osud do cesty přihraje 
Bellu, obrovského bílého psa, kterému jeho majitel ubližuje. Je připraven udělat 
cokoli, aby zachránil svého nově nalezeného psího přítele.
Hrají: Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque, Alice David, Caroline Anglade
Režie: Pierre Coré

BASTARDI: REPARÁT                                             Ne 26. 3. | 19:00 
ČR, komedie, 86 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný
Učitel Majer je propuštěn z vězení na amnestii. K sobě domů ho vezme spolužák 
Ivan, jenž žije v romském ghettu. Majer už nemá nikoho z rodiny. Ivan Majerovi 
sdělí, že se mu rozhodl pomoci především z důvodu, že potřebuje znovu otevřít 
školu, na které dříve Majer učil. Ivan zná problémy své komunity a ví, že zrušení 
jejich oblíbené školy jim neprospělo.
Hrají: Zdeněk Godla, Tomáš Magnusek, Adam Kajumi, Petr Reif, Eva Čížkovská, 
Jiří Krampol, Jaroslava Obermaierová, Peter Bažo, Jan Přeučil, Igor Bareš   
Režie: Tomáš Magnusek

RYBIČKY 48                 St 29. 3. — Čt 30. 3. — Pá 31. 3. | 19:00  
Bezmála dvouhodinový kontroverzní dokument mapující dvacet let působení jedné 
z nejpopulárnějších českých kapel.
RYBIČKY 48 — 20 LET ROCK'N'ROLLU určitě není dalším plytkým dokumentem 
o kapele, ale především necenzurovaným pohledem do zákulisí kapely a fungování 
hudebního průmyslu, kam se běžný divák nedostane.
Prodej vstupenek v síti TICKETSTREAM

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



AVATAR:                                 Ne 5. 3. | 16:00    So 11. 3. | 19:00  
THE WAY OF WATER                                             
USA, fantasy, 190 min., vstupné 150 Kč, mládeži přístupný, český dabingg
Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhu- 
jícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 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.
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate 
Winslet, Oona Chaplin, Joel David Moore, Cliff Curtis, CCH Pounder, Matt Gerald, 
Bailey Bass    Režie: James Cameron

ZATMĚNÍ                                                                        Čt 9. 3. | 19:00
ČR, thriller, 85 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný
Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného zatmění měsíce a s tím 
spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení Slunce a Luny dává vzniknout 
neobvyklému jevu, krvavému měsíci. Krvavý měsíc. Krev. Zatmění. Je to již dlouhý 
měsíc, co okresem otřáslo zmizení ženy. Beze stop.
Hrají:  Jenna Ortega, Samara Weaving, Hayden Panettiere, Courteney Cox, 
Dermot Mulroney    Režie:  Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

VŘÍSKOT 6                                                                Pá 10. 3. | 19:00
USA, horor, 115 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný, s titulky
Po nejnovějším vražedném řádění Ghostface se poslední čtyři, kteří přežili rozhod-
nou opustit Woodsboro a započít novou kapitolu v New Yorku.
Hrají: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Max 
Beesley    Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

ZOUBKOVÁ VÍLA                                                     Ne 12. 3. | 16:00
Lucembursko/Německo, animovaný, 85 min., vstupné 100 Kč, rodinný,
pro děti, český dabing
Zvídavá a nezbedná Violetta 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.
Režie: Caroline Origer

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM                                     Ne 12. 3. | 19:00     
St 15. 3. | 19:00   St 22. 3. | 19:00

ČR, komedie, 93 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě 
sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn 
Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce 
totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve 
stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím.
Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor 
Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková, David Švehlík, 
Valentýna Bečková   Režie: Marta Ferencová

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU                    Čt 16. 3. | 19:00
Francie, komedie, 112 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Píše se rok 50 př. n. l. a velmi daleko od galské vesnice, kterou tak dobře známe, 
leží Čína. Zde proradný generál, bažící po moci, právě zajal a uvěznil čínskou 
císařovnu. A protože věhlas nepřemožitelných Galů překvapivě sahá až do Asie, 
princezna Fu Yi neomylně ví, na koho se obrátit. Samozřejmě požádá o pomoc ty 
nejlepší z nejlepších, udatné válečníky, Asterixe a Obelixe.
Hrají: Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Pierre Richard, Marion Cotillard, Vincent 
Cassel    Režie: Guillaume Canet

SHAZAM! HNĚV BOHŮ       Pá 17. 3. | 19:00  Čt 23. 3. | 19:00
USA, akční, 131 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Film je pokračováním příběhu dospívajícího chlapce Billyho Batsona, který se po 
vyslovení kouzelného slova "SHAZAM!" promění ve své dospělé alter ego 
superhrdiny Shazama.
Hrají: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Adam Brody, 
Helen Mirren    Režie: David F. Sandberg

RICHARD WAGNER |  LOHENGRIN                   So 18. 3. | 16:45
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s českými 
titulky, vstupné 300 Kč.
Předpokládaná délka přenosu: 4 hod 35 min (včetně dvou přestávek).
Účinkují:  Tamara Wilson, Christine Goerke, Piotr Beczała, Jevgenij Nikitin, 
Brian Mulligan, Günther Groissböck
Dirigent:  Yannick Nézet-Séguin
Režie: François Girard

SLUŽKA                                                                      Ne 19. 3. | 19:00 
SR/ČR, drama, 110 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný,, český dabing
Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského domu 
v Praze, kde ji čeká služba v domě státního úředníka a jeho rodiny. Zpřátelí se 
s jejich dcerou Resi a dvě stejně staré dívky z opačných pólů společnosti v sobě 
najdou spřízněné duše. Stanou se kamarádkami i milenkami a jsou si vzájemně 
oporou v době skomírající rakousko-uherské monarchie.
Hrají: Dana Droppová, Radka Caldová, Vica Kerekes, Zuzana Mauréry, Aňa 
Geislerová, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč, Peter Nádasdi, Vilma Frantová   
Režie: Mariana Čengel Solčanská

BUĎ CHLAP!                                     Pá 24. 3. — So 25. 3. | 19:00 
ČR, komedie, 96 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný
Pavlovi táhne na čtyřicet, stále bydlí s mámou a chybí mu odvaha. Tu získá až ve 
chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu a prožije s ní dobrodružnou noc. Ta 
však neopustí svůj dosavadní život pro někoho, kdo není opravdový chlap. Pavel se 
tedy proto přihlásí na výcvikový tábor v Tatrách, kde se vyučuje vše od sekání dříví 
po svádění žen.
Hrají: Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol, Filip Novák, Nico Klimek, 
Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ondřej Veselý, Ivana Chýlková
Režie: Michal Samir

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE          So 25. 3. | 16:00 
Francie, dobrodružný, 96 min., vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se svou babičkou a tetou, ale moc 
ho to tam nebaví a radši by byl někde jinde.  Ale pak mu osud do cesty přihraje 
Bellu, obrovského bílého psa, kterému jeho majitel ubližuje. Je připraven udělat 
cokoli, aby zachránil svého nově nalezeného psího přítele.
Hrají: Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque, Alice David, Caroline Anglade
Režie: Pierre Coré

BASTARDI: REPARÁT                                             Ne 26. 3. | 19:00 
ČR, komedie, 86 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný
Učitel Majer je propuštěn z vězení na amnestii. K sobě domů ho vezme spolužák 
Ivan, jenž žije v romském ghettu. Majer už nemá nikoho z rodiny. Ivan Majerovi 
sdělí, že se mu rozhodl pomoci především z důvodu, že potřebuje znovu otevřít 
školu, na které dříve Majer učil. Ivan zná problémy své komunity a ví, že zrušení 
jejich oblíbené školy jim neprospělo.
Hrají: Zdeněk Godla, Tomáš Magnusek, Adam Kajumi, Petr Reif, Eva Čížkovská, 
Jiří Krampol, Jaroslava Obermaierová, Peter Bažo, Jan Přeučil, Igor Bareš   
Režie: Tomáš Magnusek

RYBIČKY 48                 St 29. 3. — Čt 30. 3. — Pá 31. 3. | 19:00  
Bezmála dvouhodinový kontroverzní dokument mapující dvacet let působení jedné 
z nejpopulárnějších českých kapel.
RYBIČKY 48 — 20 LET ROCK'N'ROLLU určitě není dalším plytkým dokumentem 
o kapele, ale především necenzurovaným pohledem do zákulisí kapely a fungování 
hudebního průmyslu, kam se běžný divák nedostane.
Prodej vstupenek v síti TICKETSTREAM

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

AVATAR:                                 Ne 5. 3. | 16:00    So 11. 3. | 19:00  
THE WAY OF WATER                                             
USA, fantasy, 190 min., vstupné 150 Kč, mládeži přístupný, český dabingg
Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhu- 
jícím dobrodružství plném akce. Ve filmu 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.
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate 
Winslet, Oona Chaplin, Joel David Moore, Cliff Curtis, CCH Pounder, Matt Gerald, 
Bailey Bass    Režie: James Cameron

ZATMĚNÍ                                                                        Čt 9. 3. | 19:00
ČR, thriller, 85 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný
Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného zatmění měsíce a s tím 
spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení Slunce a Luny dává vzniknout 
neobvyklému jevu, krvavému měsíci. Krvavý měsíc. Krev. Zatmění. Je to již dlouhý 
měsíc, co okresem otřáslo zmizení ženy. Beze stop.
Hrají:  Jenna Ortega, Samara Weaving, Hayden Panettiere, Courteney Cox, 
Dermot Mulroney    Režie:  Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

VŘÍSKOT 6                                                                Pá 10. 3. | 19:00
USA, horor, 115 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný, s titulky
Po nejnovějším vražedném řádění Ghostface se poslední čtyři, kteří přežili rozhod-
nou opustit Woodsboro a započít novou kapitolu v New Yorku.
Hrají: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Max 
Beesley    Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

ZOUBKOVÁ VÍLA                                                     Ne 12. 3. | 16:00
Lucembursko/Německo, animovaný, 85 min., vstupné 100 Kč, rodinný,
pro děti, český dabing
Zvídavá a nezbedná Violetta 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.
Režie: Caroline Origer

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM                                     Ne 12. 3. | 19:00     
St 15. 3. | 19:00   St 22. 3. | 19:00

ČR, komedie, 93 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě 
sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn 
Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce 
totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve 
stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím.
Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor 
Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková, David Švehlík, 
Valentýna Bečková   Režie: Marta Ferencová

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU                    Čt 16. 3. | 19:00
Francie, komedie, 112 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Píše se rok 50 př. n. l. a velmi daleko od galské vesnice, kterou tak dobře známe, 
leží Čína. Zde proradný generál, bažící po moci, právě zajal a uvěznil čínskou 
císařovnu. A protože věhlas nepřemožitelných Galů překvapivě sahá až do Asie, 
princezna Fu Yi neomylně ví, na koho se obrátit. Samozřejmě požádá o pomoc ty 
nejlepší z nejlepších, udatné válečníky, Asterixe a Obelixe.
Hrají: Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Pierre Richard, Marion Cotillard, Vincent 
Cassel    Režie: Guillaume Canet

SHAZAM! HNĚV BOHŮ       Pá 17. 3. | 19:00  Čt 23. 3. | 19:00
USA, akční, 131 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Film je pokračováním příběhu dospívajícího chlapce Billyho Batsona, který se po 
vyslovení kouzelného slova "SHAZAM!" promění ve své dospělé alter ego 
superhrdiny Shazama.
Hrají: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Adam Brody, 
Helen Mirren    Režie: David F. Sandberg

RICHARD WAGNER |  LOHENGRIN                   So 18. 3. | 16:45
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s českými 
titulky, vstupné 300 Kč.
Předpokládaná délka přenosu: 4 hod 35 min (včetně dvou přestávek).
Účinkují:  Tamara Wilson, Christine Goerke, Piotr Beczała, Jevgenij Nikitin, 
Brian Mulligan, Günther Groissböck
Dirigent:  Yannick Nézet-Séguin
Režie: François Girard

SLUŽKA                                                                      Ne 19. 3. | 19:00 
SR/ČR, drama, 110 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný,, český dabing
Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského domu 
v Praze, kde ji čeká služba v domě státního úředníka a jeho rodiny. Zpřátelí se 
s jejich dcerou Resi a dvě stejně staré dívky z opačných pólů společnosti v sobě 
najdou spřízněné duše. Stanou se kamarádkami i milenkami a jsou si vzájemně 
oporou v době skomírající rakousko-uherské monarchie.
Hrají: Dana Droppová, Radka Caldová, Vica Kerekes, Zuzana Mauréry, Aňa 
Geislerová, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč, Peter Nádasdi, Vilma Frantová   
Režie: Mariana Čengel Solčanská

BUĎ CHLAP!                                     Pá 24. 3. — So 25. 3. | 19:00 
ČR, komedie, 96 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný
Pavlovi táhne na čtyřicet, stále bydlí s mámou a chybí mu odvaha. Tu získá až ve 
chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu a prožije s ní dobrodružnou noc. Ta 
však neopustí svůj dosavadní život pro někoho, kdo není opravdový chlap. Pavel se 
tedy proto přihlásí na výcvikový tábor v Tatrách, kde se vyučuje vše od sekání dříví 
po svádění žen.
Hrají: Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol, Filip Novák, Nico Klimek, 
Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ondřej Veselý, Ivana Chýlková
Režie: Michal Samir

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE          So 25. 3. | 16:00 
Francie, dobrodružný, 96 min., vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se svou babičkou a tetou, ale moc 
ho to tam nebaví a radši by byl někde jinde.  Ale pak mu osud do cesty přihraje 
Bellu, obrovského bílého psa, kterému jeho majitel ubližuje. Je připraven udělat 
cokoli, aby zachránil svého nově nalezeného psího přítele.
Hrají: Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque, Alice David, Caroline Anglade
Režie: Pierre Coré

BASTARDI: REPARÁT                                             Ne 26. 3. | 19:00 
ČR, komedie, 86 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný
Učitel Majer je propuštěn z vězení na amnestii. K sobě domů ho vezme spolužák 
Ivan, jenž žije v romském ghettu. Majer už nemá nikoho z rodiny. Ivan Majerovi 
sdělí, že se mu rozhodl pomoci především z důvodu, že potřebuje znovu otevřít 
školu, na které dříve Majer učil. Ivan zná problémy své komunity a ví, že zrušení 
jejich oblíbené školy jim neprospělo.
Hrají: Zdeněk Godla, Tomáš Magnusek, Adam Kajumi, Petr Reif, Eva Čížkovská, 
Jiří Krampol, Jaroslava Obermaierová, Peter Bažo, Jan Přeučil, Igor Bareš   
Režie: Tomáš Magnusek

RYBIČKY 48                 St 29. 3. — Čt 30. 3. — Pá 31. 3. | 19:00  
Bezmála dvouhodinový kontroverzní dokument mapující dvacet let působení jedné 
z nejpopulárnějších českých kapel.
RYBIČKY 48 — 20 LET ROCK'N'ROLLU určitě není dalším plytkým dokumentem 
o kapele, ale především necenzurovaným pohledem do zákulisí kapely a fungování 
hudebního průmyslu, kam se běžný divák nedostane.
Prodej vstupenek v síti TICKETSTREAM

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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