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REZERVOVANÉ VSTUPENKY NUTNO ZAKOUPIT NEJPOZDĚJI
24 HODINY PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ.
.............................................................................................................................................
středa 1.3.2017

17:00

PŘEDNÁŠKA

Aljaška – divočinou severu

Diashow cestovatele, horolezce a fotografa Jiřího Hrmy o více než 3.000 km dlouhé cestě po Aljašce –
pěšky, autem, vlakem i letadlem od Severního ledového oceánu přes Yukon k Pacifiku. Akce je
součástí Welzlování 2017 – festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů.
Vstupné: dobrovolné
středa 1.3.2017

20:00

Místo u moře

Drama
USA, 2016, 137 min, režie: Kenneth Lonergan, titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Místo u moře je dojemný a současně i nečekaně humorný portrét, zobrazující sílu rodinné lásky, život
v menších komunitách, obětování se a také naději. Osamělému údržbáři Leemu se změní život po
smrti jeho staršího bratra. Naplněn obavami se vrací do vesnice Manchester-by-the-Sea, aby zde
pečoval o svého synovce. S temperamentním šestnáctiletým Patrickem ho spojuje pouto jediného
člověka, jenž celou rodinu udržoval pohromadě, a oba se snaží smířit s životem ve světě bez Joea.
Vstupné: 110 Kč
čtvrtek 2.3.2017

17:30

Muzzikanti

HEZKY ČESKY

Romantický / Hudební
Česko, 2017, 109 min, režie: Dušan Rapoš, české znění, nevhodné pro děti do 12 let
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského
Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své
nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou
lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem... Hrají: PAVEL KŘÍŽ, MICHALINA OLSZAŃSKA, MARTIN
DEJDAR, MAROŠ KRAMÁR, SARA SANDEVA, MARKÉTA KONVIČKOVÁ, MAGDALENA WRONKOVÁ, EVA
VEJMĚLKOVÁ, KAROLINA GUDASOVÁ, JAROMÍR NOHAVICA, NORBERT LICHÝ, PATRIK DĚRGEL .
Vstupné: 120 Kč
čtvrtek 2.3.2017

20:00

Logan: Wolverine

Akční / Drama / Sci-Fi
USA, 2017, 135 min, režie: James Mangold, titulky, mládeži do 15 let nepřístupný
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje lidstvo. Jenže nyní je na tom trochu hůř. Jeho
schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Navíc je na vše skoro sám,
z X-Menů zbývá jediný a tím je Profesor X, který ale trpí Alzheimerovou chorobou a ztrácí pomalu
paměť. Naštěstí je zde jedna dívka, která má překvapivě stejné schopnosti…
Vstupné: 130 Kč
pátek 3.3.2017

17:30

DĚTEM

Anděl Páně 2

Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy
Česko, 2016, 90 min, režie: Jiří Strach, předloha: Božena Němcová (kniha), české znění, přístupné
bez omezení
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a
bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem
o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl – popleta a
jeho kamarád čert – pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. Hrají: IVAN
TROJAN, JIŘÍ DVOŘÁK, VICA KEREKES, ANNA ČTVRTNÍČKOVÁ, JIŘÍ BARTOŠKA, BOLEK POLÍVKA, VOJTĚCH DYK,
PAVEL LIŠKA, STANISLAV MAJER, VIKTOR ANTONIO, MAREK TACLÍK, MARIÁN LABUDA ST ., JIŘINA BOHDALOVÁ,
JOSEF ABRHÁM, AŇA GEISLEROVÁ, VERONIKA ŽILKOVÁ, MARTIN HUBA, PETR ČTVRTNÍČEK , GABRIELA
OSVALDOVÁ, KLÁRA ISSOVÁ, MICHAL HORÁČEK, MATĚJ HÁDEK, LUCIE BÍLÁ, JAROSLAV PLESL A DALŠÍ .
Vstupné: 80 Kč
pátek 3.3.2017

20:00

HEZKY ČESKY

Muzzikanti

Romantický / Hudební
Česko, 2017, 109 min, režie: Dušan Rapoš, české znění, nevhodné pro děti do 12 let
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského
Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své
nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou
lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem... Hrají: PAVEL KŘÍŽ, MICHALINA OLSZAŃSKA, MARTIN
DEJDAR, MAROŠ KRAMÁR, SARA SANDEVA, MARKÉTA KONVIČKOVÁ, MAGDALENA WRONKOVÁ, EVA
VEJMĚLKOVÁ, KAROLINA GUDASOVÁ, JAROMÍR NOHAVICA, NORBERT LICHÝ, PATRIK DĚRGEL .
Vstupné: 120 Kč
sobota 4.3.2017

15:00

Psí poslání

Komedie / Drama
USA, 2017, 100 min, režie: Lasse Hallström, dabing, přístupné bez omezení
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného
knižního bestselleru Bruce W. Camerona.
Vstupné: 110 Kč
sobota 4.3.2017

Muzzikanti

17:30

HEZKY ČESKY

Romantický / Hudební
Česko, 2017, 109 min, režie: Dušan Rapoš, české znění, nevhodné pro děti do 12 let
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského
Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své
nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou
lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem... Hrají: PAVEL KŘÍŽ, MICHALINA OLSZAŃSKA, MARTIN
DEJDAR, MAROŠ KRAMÁR, SARA SANDEVA, MARKÉTA KONVIČKOVÁ, MAGDALENA WRONKOVÁ, EVA
VEJMĚLKOVÁ, KAROLINA GUDASOVÁ, JAROMÍR NOHAVICA, NORBERT LICHÝ, PATRIK DĚRGEL .
Vstupné: 120 Kč
sobota 4.3.2017

20:00

Logan: Wolverine

Akční / Drama / Sci-Fi
USA, 2017, 135 min, režie: James Mangold, titulky, mládeži do 15 let nepřístupný
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje lidstvo. Jenže nyní je na tom trochu hůř. Jeho
schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Navíc je na vše skoro sám,
z X-Menů zbývá jediný a tím je Profesor X, který ale trpí Alzheimerovou chorobou a ztrácí pomalu
paměť. Naštěstí je zde jedna dívka, která má překvapivě stejné schopnosti…
Vstupné: 130 Kč
neděle 5.3.2017

17:30

DĚTEM

Balerína

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Francie / Kanada, 2016, 89 min, režie: Eric Summer, Éric Warin, dabing, přístupné bez omezení
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého
nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže,
kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o přátelství,
sebedůvěře a rodinných poutech.
Vstupné: 110 Kč
neděle 5.3.2017

20:00

Bába z ledu

HEZKY ČESKY

Drama / Komedie / Romantický
Česko, 2017, 106 min, režie: Bohdan Sláma, české znění, nevhodné pro děti do 12 let
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se
doposud točil výhradně kolem jejích synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love
story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti. Haniným nečekaným spojencem
se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou
komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději,
že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Hrají: ZUZANA KRONEROVÁ, PAVEL NOVÝ, DANIEL
VÍZEK, VÁCLAV NEUŽIL ML ., TATIANA VILHELMOVÁ, PETRA ŠPALKOVÁ, MAREK DANIEL , ALENA MIHULOVÁ,
MARIE LUDVÍKOVÁ, LUBOŠ VESELÝ .
Vstupné: 120 Kč

středa 8.3.2017

17:30

Padesát odstínů temnoty

Drama / Romantický
USA, 2017, 117 min, režie: James Foley, titulky, mládeži do 15 let nepřístupný
Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a bedlivým dohledem autorky předlohy E. L. James se vrací
JAMIE DORNAN A DAKOTA JOHNSON, aby napsali další kapitolu pikantní romance o vztahu
dominantního milionáře Christiana Greye a submisivní studentky Anastasie Steeleové. Anastasia
přestala hrát podle Greyových pravidel a bez okolků ho opustila. Dosavadní lovec a dravec se ocitá
v pro něj neznámé životní situaci a navíc si uvědomuje, že se do Anastasie zamiloval.
Vstupné: 120 Kč
středa 8.3.2017

20:00

HEZKY ČESKY

Muzzikanti

Romantický / Hudební
Česko, 2017, 109 min, režie: Dušan Rapoš, české znění, nevhodné pro děti do 12 let
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského
Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své
nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou
lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem... Hrají: PAVEL KŘÍŽ, MICHALINA OLSZAŃSKA, MARTIN
DEJDAR, MAROŠ KRAMÁR, SARA SANDEVA, MARKÉTA KONVIČKOVÁ, MAGDALENA WRONKOVÁ, EVA
VEJMĚLKOVÁ, KAROLINA GUDASOVÁ, JAROMÍR NOHAVICA, NORBERT LICHÝ, PATRIK DĚRGEL .
Vstupné: 120 Kč
čtvrtek 9.3.2017

17:30

HEZKY ČESKY

Masaryk

Životopisný / Drama / Historický
Česko / Slovensko, 2017, 106 min, režie: Julius Ševčík, české znění + titulky, nevhodné pro děti do 12
let
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost
extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval,
ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš
Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Dramatický příběh, věnovaný osudům
velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka, se vrací do doby těsně
před druhou světovou válkou. Hrají: KAREL RODEN, PAUL NICHOLAS, DERMOT CROWLEY , ARLY JOVER, GINA
BRAMHILL , HANNS ZISCHLER , EVA HERZIGOVÁ, JOAN BLACKHAM, MILTON WELSH, TIM PREECE , MARTIN
HOFMANN, HOJI FORTUNA, EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ, JAMES FLYNN, OLDŘICH KAISER, ROBERT JAŠKÓW, JIŘÍ
VYORÁLEK, ZUZANA KRONEROVÁ, KEVIN CLARKE, JÁN GREŠŠO, JÁN JACKULIAK, VLADO HAJDU.
Vstupné: 130 Kč
čtvrtek 9.3.2017

20:00

Jeden musí z kola ven

FILMÁČ
Úvodní slovo: Miroslav Macek

Thriller / Mysteriózní / Drama / Krimi
Velká Británie / Francie / Německo, 2011, 122 min, režie: Tomas Alfredson, titulky, nevhodné pro
děti do 12 let
V britské tajné službě máme zrádce. Přímo v nejvyšších patrech. Tak začíná thriller na motivy
stejnojmenné knihy z pera mistra špionážní literatury 20. století Johna le Carrého. Brilantní špionážní
drama, britská kinematografie v nejlepším světle, klasika, která změnila špionážní drama s hudbou
génia Alberta Iglesiase.
Vstupné: 70 Kč

pátek 10.3.2017

17:30

HEZKY ČESKY

Muzzikanti

Romantický / Hudební
Česko, 2017, 109 min, režie: Dušan Rapoš, české znění, nevhodné pro děti do 12 let
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského
Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své
nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou
lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem... Hrají: PAVEL KŘÍŽ, MICHALINA OLSZAŃSKA, MARTIN
DEJDAR, MAROŠ KRAMÁR, SARA SANDEVA, MARKÉTA KONVIČKOVÁ, MAGDALENA WRONKOVÁ, EVA
VEJMĚLKOVÁ, KAROLINA GUDASOVÁ, JAROMÍR NOHAVICA, NORBERT LICHÝ, PATRIK DĚRGEL .
Vstupné: 120 Kč
pátek 10.3.2017

20:00

Kong: Ostrov lebek 3D

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2017, 118 min, režie: Jordan Vogt-Roberts, titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného,
ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebemenší tušení, že vstupují na území mytického Konga.
Vstupné: 130 Kč
sobota 11.3.2017

16:00

FESTIVAL

Expediční kamera
FESTIVAL CESTOVATELSKÝCH A OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Expediční kamera letos nabídne cestu na kajaku za polární kruh, splutí řeku Amazonky na šíleném
plavidle, putování po hřebenech Kavkazu, reportáž z ultramaratonu v poušti Gobi, příběh drsného
života v odlehlé osadě uprostřed indického Himálaje a mnoho dalšího. Zajímaví hosté, divácká
anketa, slosování anketních lístků o ceny, originální občerstvení. Akce je součástí Welzlování 2017 –
festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů.
Vstupné: 70 Kč, členové KČT 50 Kč, děti do 15 let zdarma
neděle 12.3.2017

15:00

DĚTEM

Balerína

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Francie / Kanada, 2016, 89 min, režie: Eric Summer, Éric Warin, dabing, přístupné bez omezení
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého
nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže,
kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o přátelství,
sebedůvěře a rodinných poutech.
Vstupné: 110 Kč
neděle 12.3.2017

Masaryk

17:30

HEZKY ČESKY

Životopisný / Drama / Historický
Česko / Slovensko, 2017, 106 min, režie: Julius Ševčík, české znění + titulky, nevhodné pro děti do 12
let

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost
extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval,
ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš
Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Dramatický příběh, věnovaný osudům
velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka, se vrací do doby těsně
před druhou světovou válkou. Hrají: KAREL RODEN, PAUL NICHOLAS, DERMOT CROWLEY , ARLY JOVER, GINA
BRAMHILL , HANNS ZISCHLER , EVA HERZIGOVÁ, JOAN BLACKHAM, MILTON WELSH, TIM PREECE , MARTIN
HOFMANN, HOJI FORTUNA, EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ, JAMES FLYNN, OLDŘICH KAISER, ROBERT JAŠKÓW, JIŘÍ
VYORÁLEK, ZUZANA KRONEROVÁ, KEVIN CLARKE, JÁN GREŠŠO, JÁN JACKULIAK, VLADO HAJDU.
Vstupné: 130 Kč

neděle 12.3.2017

20:00

Kong: Ostrov lebek

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2017, 118 min, režie: Jordan Vogt-Roberts, titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného,
ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebemenší tušení, že vstupují na území mytického Konga.
Vstupné: 110 Kč
úterý

14.3.2017

17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Mlékárenství na Zábřežsku včera a dnes
Věděli jste, že dříve byla mlékárna téměř v každé vesnici, že jsme v Zábřeze měli vyhlášenou továrnu
na mlékařské stroje nebo že existuje i tzv. čajové máslo? Toto i další zajímavosti se dozvíte na
vernisáži výstavy sběratele Marka Kamlara z Jestřebí. Součástí vernisáže bude nejen přednáška, ale i
promítání filmu o historii výroby tvarůžků v Lošticích Příběh neobvyklé vůně z vyprávění stréčka
Křópala. Chybět nebude ani ochutnávka světoznámých loštických tvarůžků. Výstava potrvá do 9.
dubna 2017.
Vstupné: zdarma
úterý

14.3.2017

20:00

Padesát odstínů temnoty

Drama / Romantický
USA, 2017, 117 min, režie: James Foley, titulky, mládeži do 15 let nepřístupný
Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a bedlivým dohledem autorky předlohy E. L. James se vrací
JAMIE DORNAN A DAKOTA JOHNSON, aby napsali další kapitolu pikantní romance o vztahu
dominantního milionáře Christiana Greye a submisivní studentky Anastasie Steeleové. Anastasia
přestala hrát podle Greyových pravidel a bez okolků ho opustila. Dosavadní lovec a dravec se ocitá
v pro něj neznámé životní situaci a navíc si uvědomuje, že se do Anastasie zamiloval.
stupné: 120 Kč
středa 15.3.2017

20:00

KONCERT

Jarda Svoboda (Traband)
Frontman legendární skupiny Traband, multiinstrumentalista Jarda Svoboda představí poprvé v
Zábřeze své loňské album SOLO. Dominantním nástrojem nebude tentokrát kytara, ale harmonium v
souzvuku s autoharfou a basovou linkou. Nečekejte „písničky k táboráku" a nechte k sobě proniknout
tematické básnictví vynikajícího textaře Jardy Svobody.
Vstupné: v předprodeji 90 Kč, v den koncertu 140 Kč

čtvrtek 16.3.2017

17:30

DVOJPROGRAM

Rolling Stones – Olé Olé Olé! + Havana Moon
OLÉ OLÉ OLÉ!
Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Charlie Watts
105 minut, titulky, přístupné bez omezení
Unikátní dokument z loňského turné legendární kapely ROLLING STONES napříč Jižní Amerikou.
Navštívíme členy kapely v jejich hotelových pokojích, odhalíme jejich rituály před vystoupením,
nahlédneme do jejich šaten, kde zazpívají jenom pro nás. Budeme sledovat jejich okouzlení
atmosférou tohoto kontinentu a specifickými jihoamerickými fanoušky.

ROLLING STONES - HAVANA MOON
Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Charlie Watts
107 - 117 minut, částečně titulkováno, přístupné bez omezení
Hráli už všude. S výjimkou jediného místa. Havana Cuba. Záznam koncertu nejslavnější kapely světa
ROLLING STONES. Koncertu, který zbořil všechny dosavadní rekordy. Koncertu, který byl
vyvrcholením jejich jihoamerického turné.
Oba filmy budou uvedeny v jeden večer a jsou odděleny přestávkou.
Vstupné: 150 Kč
pátek 17.3.2017

17:30

DĚTEM

Kráska a zvíře

Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický
USA, 2017, režie: Bill Condon, dabing, přístupné bez omezení
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy,
které diváci dobře znají. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a
nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se
zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá
vlídná duše skutečného prince. Ve filmu hrají: EMMA WATSON coby Kráska, DAN STEVENS jako zvíře.
Vstupné: 120 Kč
pátek 17.3.2017

Masaryk

20:00

HEZKY ČESKY

Životopisný / Drama / Historický
Česko / Slovensko, 2017, 106 min, režie: Julius Ševčík, české znění + titulky, nevhodné pro děti do 12
let
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost
extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval,
ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš
Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Dramatický příběh, věnovaný osudům
velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka, se vrací do doby těsně
před druhou světovou válkou. Hrají: KAREL RODEN, PAUL NICHOLAS, DERMOT CROWLEY , ARLY JOVER, GINA
BRAMHILL , HANNS ZISCHLER , EVA HERZIGOVÁ, JOAN BLACKHAM, MILTON WELSH, TIM PREECE , MARTIN
HOFMANN, HOJI FORTUNA, EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ, JAMES FLYNN, OLDŘICH KAISER, ROBERT JAŠKÓW, JIŘÍ
VYORÁLEK, ZUZANA KRONEROVÁ, KEVIN CLARKE, JÁN GREŠŠO, JÁN JACKULIAK, VLADO HAJDU.
Vstupné: 130 Kč

sobota 18.3.2017

17:30

PŘEDPREMIÉRA

Zádušní oběť + beseda s tvůrci

Thriller / Krimi
Česko, 2017, režie: Jiří Svoboda, české znění, nevhodné pro děti do 12 let
Pro zkušeného policejního komisaře by bylo vyřešení jedné vraždy běžnou rutinou, jenže vrahovi
jedna oběť nestačí a spravedlivě posoudit, kdo je v tomto případu obětí a kdo vrahem, není snadné.
MILAN KŇAŽKO v hlavní roli nového příběhu z pera scenáristy VLADIMÍRA KÖRNERA. Hrají: MILAN
KŇAŽKO, VILMA CIBULKOVÁ, EVA JOSEFÍKOVÁ, JAN HÁJEK, KAJETÁN PÍSAŘOVIC, PETRA NAVRÁTILOVÁ, ANEŽKA
RUSEVOVÁ, ÁGI GUBÍKOVÁ, IGOR BAREŠ, ADRIAN JASTRABAN, ANDREA DAŇKOVÁ, IVO ZUBATÝ . PO SKONČENÍ
FILMU BESEDA S DELEGACÍ TVŮRCŮ FILMU (Vladimír Körner, Jiří Svoboda)
Vstupné: 70 Kč (sklenička vína v ceně)
neděle 19.3.2017

17:30

DĚTEM

Kráska a zvíře 3D

Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický
USA, 2017, režie: Bill Condon, dabing, přístupné bez omezení
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy,
které diváci dobře znají. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a
nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se
zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá
vlídná duše skutečného prince. Ve filmu hrají: EMMA WATSON coby Kráska, DAN STEVENS jako zvíře.
Vstupné: 140 Kč
neděle 19.3.2017

20:00

Logan: Wolverine

Akční / Drama / Sci-Fi
USA, 2017, 135 min, režie: James Mangold, titulky, mládeži do 15 let nepřístupný
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje lidstvo. Jenže nyní je na tom trochu hůř. Jeho
schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Navíc je na vše skoro sám,
z X-Menů zbývá jediný a tím je Profesor X, který ale trpí Alzheimerovou chorobou a ztrácí pomalu
paměť. Naštěstí je zde jedna dívka, která má překvapivě stejné schopnosti…
Vstupné: 130 Kč
středa 22.3.2017

Masaryk

17:30

HEZKY ČESKY

Životopisný / Drama / Historický
Česko / Slovensko, 2017, 106 min, režie: Julius Ševčík, české znění + titulky, nevhodné pro děti do 12
let
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost
extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval,
ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš
Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Dramatický příběh, věnovaný osudům
velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka, se vrací do doby těsně
před druhou světovou válkou. Hrají: KAREL RODEN, PAUL NICHOLAS, DERMOT CROWLEY , ARLY JOVER, GINA
BRAMHILL , HANNS ZISCHLER , EVA HERZIGOVÁ, JOAN BLACKHAM, MILTON WELSH, TIM PREECE , MARTIN
HOFMANN, HOJI FORTUNA, EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ, JAMES FLYNN, OLDŘICH KAISER, ROBERT JAŠKÓW, JIŘÍ
VYORÁLEK, ZUZANA KRONEROVÁ, KEVIN CLARKE, JÁN GREŠŠO, JÁN JACKULIAK, VLADO HAJDU.
Vstupné: 130 Kč

středa 22.3.2017

20:00

Kong: Ostrov lebek 3D

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2017, 118 min, režie: Jordan Vogt-Roberts, titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného,
ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebemenší tušení, že vstupují na území mytického Konga.
Vstupné: 130 Kč
čtvrtek 23.3.2017

17:30

DĚTEM

Kráska a zvíře 3D

Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický
USA, 2017, režie: Bill Condon, dabing, přístupné bez omezení
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy,
které diváci dobře znají. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a
nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se
zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá
vlídná duše skutečného prince. Ve filmu hrají: EMMA WATSON coby Kráska, DAN STEVENS jako zvíře.
Vstupné: 140 Kč
čtvrtek 23.3.2017

20:00

FILMÁČ
Úvodní slovo: Miroslav Macek

Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho

Drama
Finsko / Švédsko / Německo, 2016, 92 min, režie: Juho Kuosmanen, titulky, nevhodné pro děti do 12
let
Léto 1962. Olli Mäki je velkou nadějí finského boxu a právě se chystá na životní zápas o titul mistra
světa. Z poklidného venkova se dostává do víru velkoměsta, kde je vystaven tlaku médií, trenérů a
sponzorů. Skromný Olli má na dosah všechnu slávu a bohatství a snaží se dělat to, co se od něj
očekává. Je v tom ale jeden háček – Olli se totiž zamiloval do Raiji, dívky ze své rodné vesnice.
Okouzlujícím debutem podle skutečného příběhu si mladý režisér Juho Kuosmanen v Cannes získal
srdce diváků a úspěch završil nejvyšším oceněním v sekci Un Certain Regard.
Vstupné: 80 Kč
pátek 24.3.2017

17:30

Anděl Páně 2

DĚTEM

Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy
Česko, 2016, 90 min, režie: Jiří Strach, předloha: Božena Němcová (kniha), české znění, přístupné
bez omezení
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a
bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem
o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl – popleta a
jeho kamarád čert – pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. Hrají: IVAN
TROJAN, JIŘÍ DVOŘÁK, VICA KEREKES, ANNA ČTVRTNÍČKOVÁ, JIŘÍ BARTOŠKA, BOLEK POLÍVKA, VOJTĚCH DYK,
PAVEL LIŠKA, STANISLAV MAJER, VIKTOR ANTONIO, MAREK TACLÍK, MARIÁN LABUDA ST ., JIŘINA BOHDALOVÁ,
JOSEF ABRHÁM, AŇA GEISLEROVÁ, VERONIKA ŽILKOVÁ, MARTIN HUBA, PETR ČTVRTNÍČEK , GABRIELA
OSVALDOVÁ, KLÁRA ISSOVÁ, MICHAL HORÁČEK, MATĚJ HÁDEK, LUCIE BÍLÁ, JAROSLAV PLESL A DALŠÍ .

Vstupné: 80 Kč
pátek 24.3.2017

20:00

Život

Sci-Fi / Thriller
USA, 2017, režie: Daniel Espinosa, titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá
na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu o existenci
mimozemského života na Marsu. Jak členové posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi
uplatňované metody nezamýšlené následky a forma života, kterou zkoumají, se ukazuje být mnohem
inteligentnější, než kdokoliv očekával.
Vstupné: 120 Kč
sobota 25.3.2017

15:00

DĚTEM

Kráska a zvíře 3D

Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický
USA, 2017, režie: Bill Condon, dabing, přístupné bez omezení
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy,
které diváci dobře znají. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a
nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se
zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá
vlídná duše skutečného prince. Ve filmu hrají: EMMA WATSON coby Kráska, DAN STEVENS jako zvíře.
Vstupné: 140 Kč
sobota 25.3.2017

17:30

Rande na slepo

Komedie
Německo, 2017, 111 min, režie: Marc Rothemund, dabing, přístupné bez omezení
Romantická komedie Rande naslepo byla natočena podle skutečné události, kterou ve své
autobiografii vtipně popsal Saliya Kahawatte. Saliya začal ztrácet zrak už jako teenager. Jeho velkým
snem bylo pracovat v luxusním hotelu, i když ho od toho kvůli jeho oční vadě všichni odrazovali.
Saliya se ale nevzdal a začal se školit v pětihvězdičkovém hotelu. Jen nikomu nepřiznal, že tak trochu
vůbec nevidí. Díky silnému odhodlání, disciplíně a pomoci od kamaráda Maxe překonal všechny
překážky.
Vstupné: 120 Kč
sobota 25.3.2017

20:00

Život

Sci-Fi / Thriller
USA, 2017, režie: Daniel Espinosa, titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá
na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu o existenci
mimozemského života na Marsu. Jak členové posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi
uplatňované metody nezamýšlené následky a forma života, kterou zkoumají, se ukazuje být mnohem
inteligentnější, než kdokoliv očekával.
Vstupné: 120 Kč
neděle 26.3.2017

15:00

DĚTEM

Balerína

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Francie / Kanada, 2016, 89 min, režie: Eric Summer, Éric Warin, dabing, přístupné bez omezení
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého
nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže,
kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o přátelství,
sebedůvěře a rodinných poutech.
Vstupné: 110 Kč
neděle 26.3.2017

17:30

Psí poslání

Komedie / Drama
USA, 2017, 100 min, režie: Lasse Hallström, dabing, přístupné bez omezení
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného
knižního bestselleru Bruce W. Camerona.
Vstupné: 110 Kč
neděle 26.3.2017

20:00

HEZKY ČESKY

Bába z ledu

Drama / Komedie / Romantický
Česko, 2017, 106 min, režie: Bohdan Sláma, české znění, nevhodné pro děti do 12 let
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se
doposud točil výhradně kolem jejích synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love
story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti. Haniným nečekaným spojencem
se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou
komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději,
že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Hrají: ZUZANA KRONEROVÁ, PAVEL NOVÝ, DANIEL
VÍZEK, VÁCLAV NEUŽIL ML ., TATIANA VILHELMOVÁ, PETRA ŠPALKOVÁ, MAREK DANIEL , ALENA MIHULOVÁ,
MARIE LUDVÍKOVÁ, LUBOŠ VESELÝ .
Vstupné: 100 Kč
čtvrtek 30.3.2017

17:30

DĚTEM

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2017, režie: Kelly Asbury, dabing, přístupné bez omezení
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává
společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť
Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve,
než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.
Vstupné: 120 Kč
čtvrtek 30.3.2017

20:00

Volání netvora: Příběh života

Drama / Fantasy
USA / Španělsko, 2016, 108 min, režie: Juan Antonio Bayona, titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. A jakpak by taky ne, jeho maminka je vážně
nemocná, táta žije kdesi za mořem v Americe, babička ho pořád jen peskuje a spolužáci jsou tak
trochu tyrani. Pak se rozhádá se svou nejlepší kamarádkou a zůstane na všechno sám. Tedy, skoro

sám. V noci, vždycky chvíli po půlnoci, ho totiž navštěvuje netvor, oAbrovitánský, chodící a mluvící
starý strom, který roste na kopci za domem. Postupně Conorovi vypráví tři starobylé příběhy a učí
jej, že věci často nejsou takové, jakými se zdají být.
Vstupné: 110 Kč

pátek 31.3.2017

17:30

DĚTEM

Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2017, režie: Kelly Asbury, dabing, přístupné bez omezení
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává
společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť
Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve,
než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.
Vstupné: 140 Kč

pátek 31.3.2017

20:00

La La Land

Drama / Komedie / Muzikál / Romantický
USA, 2016, 127 min, režie: Damien Chazelle, titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami
doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející
se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.
Vstupné: 110 Kč

....................................................................................................................................................
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

Putování tučňáků 2, Špunti na vodě,
Zahradnictví: Rodinný přítel
......................................................................................................................................................

VÝSTAVA V GALERII KINA RETRO:

Mlékárenství na Zábřežsku včera a dnes
Věděli jste, že dříve byla mlékárna téměř v každé vesnici, že jsme v Zábřeze měli vyhlášenou továrnu
na mlékařské stroje nebo že existuje i tzv. čajové máslo? Pokud ne a chcete se o tom dozvědět víc,
nenechte si ujít výstavu sběratele Marka Kamlara z Jestřebí. Výstava potrvá do 9. dubna 2017.

Vstup: volný

.....................................................................................................................................................

INFORMACE:
REZERVOVANÉ VSTUPENKY NUTNO ZAKOUPIT NEJPOZDĚJI 24 HODINY PŘED ZAČÁTKEM
PŘEDSTAVENÍ.
. program a rezervace vstupenek do kina RETRO na www.kinoretro.cz
NABÍDKA REKLAMY V KINĚ RETRO:
Kino RETRO nabízí projekci reklamy a reklamních videoklipů, případně zprostředkuje jejich výrobu.
Cena dohodou. (kontakt 775 279 552)

