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KULTURA A VOLNÝ ČAS
3/5 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, hraní her i nová přátelství. Akce je vhodná pro
předškoláky a děti mladšího školního věku.
Vstupné dobrovolné.
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů. Seminář se uskuteční na téma Latina
v matrikách 3. Cena lekce je 20 Kč. Lektor:
Mgr. Jana Voleská.
4/5 středa

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
NORSKÉ LOFOTY
– PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
18:30 / Městská knihovna
Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírodním pokladům Evropy. S fotografem Lukášem Brychtou se vydáme poznat tuto drsnou krajinu a především fenomén, který je
u nás spojen spíše s Islandem – polární záři.
Nechte se pozvat prostřednictvím krásných
fotografií daleko na sever. Vstupné: 50 Kč.
HER (USA)
20:00 / Modrý trpaslík
„HER překlenují propast mezi rokenrollem
a elektro-heavy-popem. Tam, kde mnozí další selhali, HER rychle posunuli svou hudební
věrohodnost směrem k naprosté dokonalosti.“ Tak prosím zapomeňte konečně na Suzi
Quatro a jiné podobné vykopávky a kupte
si trochu současného, šťavnatého a řízného
amerického rocku! HER stojí na sexy, otevřeně smýšlející a vášnivé zpěvačce jménem
Monique. Monique pochází z New Yorku,
kde byla v rodném Soho obklopena vždy
uměním. V New Yorku také začala její láska
k hudbě, neboť již ve věku pouhých 13 let
vystupovala v legendárním klubu CBGB (zde
hrával s Patti Smith třeba Ivan Král, ale také
zde vystupovali Ramones, Iggy Popp a Blondie). Jízdné: 150 Kč.
5/5 čtvrtek

DÁRKY VLASTNÍ VÝROBY
16:00–18:00 / Rosa rodinné centrum
Jednou měsíčně si vyrobíme 3 výrobky.
Svátky máme s mámou, tátou – přání od nejmenších. Lektorka: Renata Skalická. 90 Kč Kč
/ plus 40 až 60 Kč za vyrobený výrobek. Přihlášení předem na tel. 733 713 787.

6/5 pátek

Bennewitz festival
BEATLES NIGHT
– FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
19:00 / velký sál kulturního centra
Strhující výlet do hudební historie plné nezapomenutelných hitů Beatles. Účinkuje Vokální kvarteto Q VOX. Dirigent Miloš Machek.
Vstupné: 500 Kč. Předprodej vstupenek na
www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu
před začátkem u pokladny.
MATT WOOSLEY A BLADDERSTONES
20:00 / Modrý trpaslík
Kytarový vizionář Matt hraje blues, folk
a rock. Je hudebníkem, skladatelem a zpěvákem, hraje na akustickou kytaru, elektrickou kytaru a bicí. Celé své mládí byl hluboce
ovlivněn tvorbou Led Zeppelin. Toto rané
nadšení pro LedZep rychle postoupilo k obdivu těžkých bluesrockových vah, jako jsou
Rory Gallagher, Peter Green, Tim Buckley
a John Martyn. „Vždy jsem miloval způsob,
jakým využívali své hlasy jako nástroj,“ říká
Matt a dodává: „Když poslouchám Stevie Ray
Vaughana, Roryho Gallaghera nebo Roye Buchanana hrát na elektrickou kytaru, těžko je
překonám, k jejich hraní prostě již nemůžu
přidat nic objevného. Proto je pro mě hraní blues na akustickou kytaru vynalézavým
způsobem, jak se odlišit od ostatních, nejsilnější věcí, kterou mohu osobně v hudbě
udělat…" Jízdné: 150 Kč.

KVĚTEN 2022

představení cca 65 minut bez přestávky.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny.
TA BOŽENA!
15:00 / Hory u České Třebové
Literárně-naučný projekt Božena Němcová atraktivní formou seznamuje obyvatele
a návštěvníky měst Litomyšl a Česká Třebová
s postavou spisovatelky Boženy Němcové.
Program: slavnostní zahájení projektu, autorské čtení nové povídky Markéty Pilátové
o Boženě Němcové, program pro děti s lektory, možnost prohlídky kaple Panny Marie,
loutková pohádka pro děti: Jan Bílek – Sůl
nad zlato. V případě nepříznivého počasí se
akce uskuteční v sále hostince Na Horách.
Vstup zdarma.

7/5 sobota

PO STOPÁCH MAXE ŠVABINSKÉHO
A RUDOLFA VEJRYCHA
14:00–16:00
Vycházka do míst v okolí Semanína a Kozlova, která inspirovala Švabinského a Vejrycha. Provází David Smyčka a Jana Voleská. Sraz u kapličky nad Semanínem (GPS
49.8739739N, 16.4327619E), cílem je turistická chata na Kozlovském kopci. Upozorňujeme, že trasa vede lesním terénem, vhodná
obuv nutná! V případě zvlášť nepříznivého
počasí se akce neuskuteční. Akci pořádá
Městské muzeum Česká Třebová.
Bennewitz festival
BENDL ČESKÁ TŘEBOVÁ A HOSTÉ
19:00 / Sál hostince U Coufalů, Přívrat
Vstup zdarma.
8/5 neděle

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
15:00 / Malá scéna
Klasická pohádka s písničkami na motivy
Boženy Němcové. Vstupné: 70 Kč. Délka

10/5 úterý

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
16:00 a 17:30 / Velký sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová
11/5 středa

KONCERT NA TIBETSKÉ MÍSY
18:30 / Městská knihovna, Teenspace
Jedná se o relaxační koncert, který dá péči
každé buňce vašeho těla, a umožní vám
být Tady a Teď. Při poslechu tibetských mís
a zvonkoher dochází k blahodárným změnám na buněčné úrovni. Frekvence těchto
vibrací pomáhají harmonizovat tělo i duši.
Bára Lýdie Sládková z Kostelce nad Orlicí.
60 minut. Vstupné: 150 Kč. Počet míst omezen. Přihlašování předem v knihovně, na tel.
732 756 827 nebo info@moderniknihovna.cz.
15
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12/5 čtvrtek

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: PYŽAMOŽROUT
15:00–17:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Lenka Švecová. Pomůcky: šicí
stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby. Na tělo
pyžamožrouta bude potřeba 4 ks látky
o velikosti 44 × 33 cm a na uši, nohy a ruce
je třeba 2 ks 44 × 33 cm, zip 30 cm na pusu
a kousek bílé a černé látky na oči a nos.
Nažehlovací výztuž dle vlastního uvážení,
třeba ronofix 44 x 66 cm, pokud chcete vyztužené i uši, bude třeba ještě 44 × 33 výztuže. Lektorné: 50 Kč. Další informace na
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.
13/5 pátek

CENY MĚSTA 2021
19:00 / Velký sál kulturního centra
Slavnostní večer u příležitosti předání cen
města Česká Třebová osobnostem roku 2021.
Host večera: Taneční orchestr ZUŠ Česká Třebová pod vedením Milana Špičáka. Průvodní slovo: Mirek Konvalina. Vstupné: 100 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny.
BACKGROUND
20:00 / Modrý trpaslík
DJs: Leo, Petr Eco, speciální host DJ Kapitán
Kůň. Jízdné: 80 Kč.
15/5 neděle

KONCERT KE DNI RODIN
14:30 / Javorka – Bennewitzův pavilon
Zazpívá dětský pěvecký sbor Kajetánek a zahraje Velký swingový orchestr ČT. Pro děti
jsou připraveny soutěže s odměnou a skákací hrad. Akce se koná pouze za příznivého
počasí. Akci pořádá KDU-ČSL Česká Třebová.
17/5 úterý

SEMINÁŘ O ŽELEZNICI
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o železniční techniku
a historii. Seminář se uskuteční na téma Československá známková tvorba se železniční
tematikou. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Pavel
Stejskal.
DP Jaro 2020
SKLENĚNÝ STROP
19:00 / Velký sál kulturního centra
Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy
k životu a jeden společný pocit viny, kterého
se nejde zbavit. Fascinující střet dvou silných
osobností, které se nedokáží přestat milovat,
ačkoli je všechno proti. Hrají: J. Langmajer,
T. Vilhelmová a V. Navrátil / V. Pokorný. Režie: Vít Vencl. Vstupné: 400 Kč. Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající
vstupenky v omezeném počtu v předprodeji
v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu
před začátkem u pokladny.
16

18/5 středa

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
19/5 čtvrtek

NEVYHAZUJTE – SPOLU TO OPRAVÍME
16:00–18:00 / Rosa rodinné centrum
Každý měsíc vám nabízíme prostor s vybavením k drobným opravám, šicí stroje a šicí potřeby, jednoduché nářadí a pomocné ruce.
V květnu opravy + šijeme jehelníčky, peřinky pro panenky, stahovací batůžky pro děti.
Lektorka: Renata Skalická. 90 Kč. Přihlášení
předem na tel. 733 713 787.
20/5 pátek

VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR
ČESKÁ TŘEBOVÁ
19:00 / Velký sál kulturního centra
„LOVE STORIES“ Zpěv: Iva Kolářová, Petr Skalický, Zuzana Kupková. Diriguje: Milan Špičák
a Jiří Němec ml. Moderuje: Zuzana Kupková.
Vstupné: 250 Kč. Předprodej vstupenek na
www.kcct.cz, v Informačním centru v městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu
před začátkem u pokladny.
MUCHA
20:00 / Modrý trpaslík
Mucha je podivnost z Brna, jež okupuje
přední příčky fiktivních tuzemských hitparád. Ženská srdce dobyla písněmi jako Chlapi
sú ***, Pan ***, Láska, ta mužská především
neodolatelnou hrou na kytaru a nárazovým,
ne vždy vyvedeným humorem. Vydala 4 alba
a vydá jich ještě minimálně osm. Jízdné
250 Kč.
22/5 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE S MALÝM TANEČNÍM
ORCHESTREM ČESKÁ TŘEBOVÁ
14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.
24/5 úterý

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Setkání se uskuteční na téma
Nevěstince v České Třebové. Cena lekce je
20 Kč. Lektor: Martin Šebela.
25/5 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá,
co číst dětem od narození až do věku 4 let.
Nebo hledají nápady na hry a říkanky či se
chtějí seznámit s novými lidmi. K dispozici
přebalovací pult. Vstupné dobrovolné.

IV. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
26/5 čtvrtek

ZAHRADNÍ SLAVNOST
15:00 / Rosa rodinné centrum
Acroyoga, tanec a hudba pro radost, obří
bubliny, tvořivé dílničky, hry pro malé i velké,
malování na obličej, opékání na ohni. S sebou piknikové deky a něco k opečení. Máme
pro vás domácí limonádu, čaj a kávu, napečené dobroty a špekáčky. Akce se koná na
zahradě rodinného centra Rosa, při nepřízni
počasí uvnitř.
PÍSNĚ BULATA OKUDŽAVY
A VLADIMÍRA VYSOCKÉHO
18:00 / Církev československá husitská
Písně zazní v podání Jiřího Plháka z Vysokého Mýta, kterého uslyšíme za doprovodu
kytary. V přednesu písní B. Okudžavy a V.
Vysockého jako interpreta, ale v několika
přidaných zhudebněných textech českých
básníků i jako autora hudby. Za místní sbor
Církve československé husitské vás srdečně
zvou Štěpán Klásek a Tomáš Starý.
KPH 20/21 517. hudební večer
JAN OSTRÝ, SILVIE JEŽKOVÁ,
LIBOR MAŠEK
19:00 / Malá scéna
Jan Ostrý – nejvyhledávanější flétnista současné generace. Vystupoval na významných
koncertech a festivalech, mimo jiné na festivalu Styriarte v Grazu, Pražském jaru, Smetanově Litomyšli, festivalu Concentus Moraviae (s PKF a J. Bělohlávkem) a řadě dalších.
Silvie Ježková – uznávaná klavíristka. Soustavně se věnuje komorní hře v různých nástrojových kombinacích.
Libor Mašek – patří mezi významné české
violoncellisty, kteří svou koncertní činnost
dělili mezi barokní a moderní verzi svého nástroje. Úzce spolupracuje s Collegiem 1704
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pod vedením Václava Lukse, často hraje continuo na koncertech souborů Musica Florea,
Collegium Marianum, Ensemble Inégal a dalších.
Vstupné: 150 Kč. Na toto představení platí
abonentní průkazky, zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
28/5 sobota

ZUŠKA V JAVORCE
14:00–18:00 / park Javorka – Bennewitzův
pavilon
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
MUZEJNÍ NOC V CHALOUPCE
MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
19:00–24:00 / Chaloupka Maxe Švabinského
Zahájení letošní turistické sezóny v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově. Dospělým
návštěvníkům večer zpříjemní hudba, pro
děti budou připraveny hry. Expozice při
nočním osvětlení a zahrada upravená pro
neformální posezení budou přístupné do
24 hodin. Akce proběhne v rámci Festivalu
muzejních nocí. Pořádá Městské muzeum
Česká Třebová.
HIP HOP IN DA TRPASLÍK
(HUDEBNÍ VÝCHOVA NO. 4)
20:00 / Modrý trpaslík
Live show:
Sukulent Sound (Vysočina)
NERI (M. Třebová)
Tayler & 2Soul + hosté (Č. Třebová)
DJs: Ba2s a Alarm (Praha) a možná přijde
i kouzelník. Jízdné: 90 Kč.
30/5 pondělí

BESÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
DDM KAMARÁD
16:00 / Malá scéna
Na besídce se představí děti z tanečních,
hudebních a pohybových kroužků. Ve vestibulu můžete zhlédnout výstavku výrobků
dětí z výtvarných kroužků. Pohoštění si pro
vás připraví děti z kroužku MasterChef. Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři DDM
od 9. 5. 2022 nebo v den konání od 15:00 do
16:00 hodin. Vstupné je 20 Kč/osoba, děti do
3 let zdarma bez nároku na místo.

VÍCEDENNÍ AKCE
30/4–8/5

KOUZELNÁ CESTA DO BRADAVIC
park Javorka
Přijď si projít trasu s úkoly a přesvědč se, zda
dobře znáš Harryho Pottera. Stezka bude
označená od 30. 4. do 8. 5. 2022 v parku Javorka. S sebou si vezměte tužku a vytištěný kvíz. Kvíz bude ke stažení na webových
stránkách nebo k vyzvednutí v kanceláři
DDM Kamarád.

13–14/5

17. BLEŠÍ TRHY „U MALÍŘŮ“
Na Splavě, v areálu firmy Malířství a natěračství Kohoutek
Opět bude možnost navštívit místo, kde nepotřebné věci jednoho člověka se můžou
stát pokladem pro druhého. V pátek 9:00–
17:00 hodin a v sobotu 9:00–15:00 hodin.
Přijďte si nakoupit, vyměnit anebo nabídnout starožitnosti, keramiku, sklo, pohlednice, hračky, ale i obrazy, knihy a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás. Kontaktní osoba: Pavel
Kohoutek, tel. č. 603 503 421.
13–15/5

KURZ ARTETERAPIE
Rosa rodinné centrum
Víkendový kurz pro předem přihlášené. V případě zájmu pište na e-mail
medvidekuo@seznam.cz.

1/4–29/5

MAX ŠVABINSKÝ, RUDOLF VEJRYCH.
MALBY, KRESBY, GRAFIKY
Městské muzeum
Výstavní síň kulturního centra
Výstava se koná ve spolupráci s Kulturním centrem Česká Třebová při příležitosti
60. výročí úmrtí Maxe Švabinského (1873–
1962) a 140. výročí narození Rudolfa Vejrycha (1882–1939). Vystavená díla pocházejí
ze sbírek Městského muzea Česká Třebová,
Městské galerie Litomyšl a od soukromých
sběratelů.
Výstava bude přístupná v muzeu denně
mimo pondělí 8–18 hodin, v kulturním centru denně mimo pondělí 9–12 a 14–17 hodin.
V neděli 29. května 2022 se uskuteční od
17 hodin dernisáž výstavy. Návštěvníci se
mohou těšit na komentovanou prohlídku výstavy, kterou povede PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, PhD. Akce začne v muzeu, pokračovat bude v kulturním centru.

14–15/5

PUTOVÁNÍ ZA TŘEBOVSKÝM KOHOUTEM
Turistický pochod. Start od 6:30 do 10 hodin
v areálu Střední školy technické a dopravní
Gustava Habrmana na Skalce. Po oba dny
jsou připraveny trasy od kočárkové dětské
po 15, 25, 35 a 50 km a cyklotrasy do 60 km.
V sobotu s cílem na Kozlovském kopci, v neděli bude cíl u restaurace Nad hrází v Srnově.
Pořádá Klub českých turistů Česká Třebová.

12/3–30/6

JAK TO VIDÍME MY
Městská knihovna
Prodejní výstava obrazů Pavly Klimešové
a Soni Popelkové.

18–22/5

VÝSTAVA ŽIVÝCH KAKTUSŮ A BYLINEK
Ekocentrum Podorlicko
21–28/5

DNY FLORBALU
Zimní stadion
Ve všední dny budou dopolední hodiny
patřit školám a školkám, odpolední jsou
vyhrazené pro přátelské, firemní a rodinné turnaje, víkendy budou v režii našich OT
hráčů a poslední sobotní den se bude konat
turnaj veřejnosti. Pro širokou veřejnost je
otevřeno přihlašování na Turnaj veřejnosti
3+1, Rodinný florbalový víceboj nebo Turnaj
firem. Přihlášky a dotazy můžete odeslat na
e-mailovou adresu dnyflorbalu@fbkot.cz do
6. 5. 2022. Pořádá Florbalový klub Orlicko-Třebovsko.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.
1. a 8. května otevřeno. 18. května (Mezinárodní den muzeí) vstup do expozic i na výstavu volný.

KINO SVĚT
2/5 pondělí

NOTRE-DAME V PLAMENECH (FRANCIE) 2D
19:00
Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže.
Nervy drásající snímek režíroval držitel Oscara a matador světové kinematografie Jean-Jacques Annaud, který má na svém kontě
filmy Jméno růže, Nepřítel před branami či
Sedm let v Tibetu. Film v neúnavném tempu rekonstruuje události 15. dubna 2019, kdy
katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny
17
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a celý svět toho byl v přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči se vydáváme do míst, která zůstala divákům obrazovek skrytá – přímo
do nitra hořící budovy. Snímek tak nabízí
téměř fyzický zážitek, který nikoho nenechá
chladným. Režisér a scenárista snímku Jean-Jacques Annaud se soustředí na věrohodné
zachycení boje s nekontrolovatelným živlem,
ale především upozorňuje na nezměrnou
odvahu a obětavost záchranných sborů. Bez
jejich nasazení by nejznámější katedrála světa lehla popelem. Hrají: S. Labarthe, J. Laheurte, É. Navarre… Mládeži přístupno, drama,
titulky, 110 min. Vstupné: 120 Kč.
3/5 úterý

BIO SENIOR
BETLÉMSKÉ SVĚTLO (ČESKO) 2D
17:00
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi
(Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív.
Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo
a dožadují se, aby autor pokračoval v ději.
Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy
oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. Hrají: Z.
Svěrák, D. Kolářová, V. Kotek, T. Ramba… Režie: Jan Svěrák. Mládeži přístupno od 12 let,
komedie, 99 min. Vstupné: 60 Kč.

jící čuně jménem Gunter), ale i tak je skoro
jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí
totálním krachem. A tak Buster totálně zariskuje (ostatně v prvním díle mu to opakovaně vycházelo) a znuděnému Crystalovi slíbí,
že když bude moci v jeho městě nazkoušet
show, obsadí do ní největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že
Calloway už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu přemluvil, je jeden otravný koalák. Jenže Buster
razí zásadu, že jen opravdu velké sny mají
nějakou cenu, a pro jejich splnění je ochoten
udělat opravdu cokoliv. Režie: G. Jennings.
Mládeži přístupno, animovaná komedie, český dabing, 110 min. Vstupné: 120 Kč, děti do
15 let 100 Kč.
9/5 pondělí

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ (USA) 3D
19:00
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru
šílenství filmový svět studia Marvel otevírá
brány do paralelních světů a dává do nich
nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se
do neznáma s Doctorem Strangem, který za
pomoci starých známých a nových spojenců
vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se
záhadným soupeřem. Hrají: B. Cumberbatch,
Ch. Ejifor, E. Olsenová… Režie: Sam Raimi.
Mládeži přístupno od 12 let, akční, dobrodružný, superhrdinský, mystery, český dabing, 127 min. Nutné zakoupit brýle na místě
za 20 Kč, které jsou dále přenosné a použitelné na další 3D filmy. Vstupné: 150 Kč.
11/5 středa

7/5 sobota

ZPÍVEJ 2 (USA) 2D
17:00
Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore
City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má
pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy
Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete ve
městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon sice má ve svém
týmu hvězdnou pěveckou sestavu (dikobrazí rockerka Ash, plachá slonice Meena,
citlivý gorilák Johnny nebo věčně provoku18

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
(SLOVENSKO/ČESKO) 2D
19:00
Pokud se hrdinům komedie Láska hory přenáší může něco pokazit, zaručeně se to pokazí. Všichni zažijí jeden opravdu šílený den
v horském hotelu vyprávěný třikrát a vždy
jinýma očima. Nevěstě Alex se její velký den
hroutí přímo před očima. Po pánské jízdě
předešlé noci je totiž nezvěstný ženich a stát
před oltářem sama je trochu trapné. Alex
nesedí v koutě a rozhodne se ženicha najít.
Někde přece být musí! Svůj pohled nabídne i její neurotická matka, přespříliš aktivní
otčím, jenž odhaluje zločin, který se nestal,
a také její biologický. Ten dělá, jakože nic,
přestože právě on viděl nezvěstného ženicha jako poslední. Chaos v horském hotelu,
kde se svatba měla odehrát, využívá instruktor lyžování a neodolatelný svůdník Petr.
S pomocí své kamarádky Kláry se pouští do
dobrodružné přípravy rande pro nejkrásnější ženu v hotelu. Jak říká slavný Murphyho
zákon: Usmějte se, zítřek bude horší. Hrají:
A. Fialová, M. Lambora, N. Germani… Režie:

J. Machala. Mládeži přístupno od 12 let, komedie, romantický, 90 min. Vstupné: 120 Kč.
14/5 sobota

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
(BELGIE/FRANCIE) 2D
17:00
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu
neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého
adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh.
Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády.
To, že je pořádný nešika, pro něj není žádná
překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj právě
čeká! Režie: B. Stassen. Mládeži přístupno,
animovaný, rodinný, dobrodružný, český dabing, 91 min. Vstupné: 120 Kč.
16/5 pondělí

ŽENY A ŽIVOT (ČESKO) 2D
19:00
Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí
jí ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho
schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do budování rodinného podniku,
fungujícího tak trochu „ode zdi ke zdi”, stejně
jako Eliščin vztah se samolibým populárním
sportovcem. „Má s tebou ten chlapec vůbec
vážné úmysly? Po třicítce se hledá ženich
dost těžko…“ upozorňuje Elišku její pragmatická maminka. Je tedy potřeba si ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr
s Eliškou… Případně toho ženicha splašit jinde. To vše za účasti rodiny a přátel, protože
problém jednoho je problémem všech. A tak
bojuje Eliška o Petra, Richard o Elišku, Klára
o Richarda a maminka s tatínkem o blaho
všech. Někdy pomůže náhoda, někdy pár
facek a někdy prostě jen stačí přestat řešit
vztahové problémy s osobou, která s vámi
vztah vlastně vůbec nemá… Hrají: E. Burešová, P. Buchta, J. Lábus, J. Kohák… Režie:
P. Zahrádka. Mládeži přístupno, romantická
komedie. Vstupné: 130 Kč.
18/5 středa

PRAŽSKÝ VÝBĚR – SYMPHONY BIZARRE
(ČESKO) 2D
19:00
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem Symphony Bizarre
ukáže vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci roku 2016. Pražský výběr tehdy převedl divákům více než jen rockový koncert. Ke
svému výročí připravil bombastickou show
s Českým národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů. Show,
kde se koncert potkal s kabaretem či operou.
Neopakovatelné vystoupení snímalo 35 kamer a divákům tak Pražský výběr – Sympho-
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ny Bizarre přinese tehdejší rockové představení v symfonickém hávu ze všech možných
úhlů a pohledů. Režie: M. Kocáb. Mládeži
přístupno, dokumentární, hudební, 95 min.
Vstupné: 120 Kč.
21/5 sobota

MŮJ SOUSED TOTORO (JAPONSKO) 2D
17:00
Sestry Sacuki a Mei se s tatínkem stěhují na
venkov do strašidelného domu. Starší Sacuki musí převzít péči o domácnost, zatímco
malá Mei objevuje zákoutí přilehlého lesa.
Dívky se spřátelí s roztomilými lesními duchy v čele s obrovským chlupáčem Totorem
a prožijí s nimi největší dobrodružství svého
života. Nadčasový film mistra japonské animace Hajaa Mijazakiho v produkci studia
Ghibli s ohromující obrazotvorností vypráví
o každodenních radostech i trápeních diváků každého věku. Mládeži přístupno, animovaný, český dabing, 86 min. Vstupné: 100 Kč.
23/5 pondělí

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
(FRANCIE) 2D
19:00
Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu
provdali i čtvrtou dceru a ve druhém úspěšně udrželi všechny své dcery i jejich rodiny
ve Francii. A právě když se jim je podařilo
přesvědčit, aby nikam neodjížděli, nečekali,
že všichni skončí v jejich malebném Chinonu a budou je mít víceméně pořád za krkem.
Za péči a starostlivost se jim dcery i se svými rodinami chtějí odvděčit a využijí k tomu
skutečnost, že Claude a Marie slaví čtyřicet
let společného života. Začnou pro ně připravovat velkou oslavu v jejich rodinném domě,
a protože to musí být oslava opravdu pořádná, pozvou do Francie i rodiče svých manželů. Claude a Marie tak budou muset pod
svou střechou přivítat rodiče zeťáků Rachida,
Davida, Chaa a Charlese. Tento „rodinný“ sraz
slibuje, že bude hodně bohatý na nejrůznější
události. Stačí k tomu už jen to, že tyto rodiny jsou z nejrůznějších koutů světa a rozhodně je nespojuje ani stejná víra. Nechte se
překvapit a hlavně pobavit. Hrají: Ch. Clavier,
Ch. Lauby, A. Abittan… Režie: P. de Chauveron. Mládeži přístupno od 12 let, komedie,
český dabing, 98 min. Vstupné: 140 Kč.
24/5 úterý

BIO SENIOR
POSLEDNÍ ZÁVOD (ČESKO) 2D
17:00
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý
zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál.
Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak
se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Krko-

noše před první světovou válkou byl chudý
kraj, kde se střetával český živel s německým.
Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař své
doby, vyhrával závody doma i v zahraničí.
Všestranný sportovec Emerich Rath se jako
jediný Němec zúčastňoval českých závodů,
ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se proto dobře znali a setkali se i na startu významného
závodu v březnu roku 1913. Hrají: K. Hádek,
J. Bárdos, M. Adamczyk… Režie: T. Hodan.
Mládeži přístupno, drama, 100 min. Vstupné:
60 Kč.
25/5 středa

FILM ROKU (ŠPANĚLSKO) 2D
19:00
Penélope Cruz se představí jako slavná a excentrická režisérka, která dostala za úkol natočit ten zaručeně nejlepší film všech dob.
Má neomezený rozpočet a velké umělecké
ambice, ovšem jejím největším úkolem bude
zkrotit své herce v hlavních rolích. Antonio
Banderas hraje roli slavné sebestředné filmové hvězdy, zatímco Oscar Martínez ztvární
přehnaně uměleckého charakterního herce.
Oba jsou už legendami, ale každý je úplně
jiný a rozhodně to nejsou kamarádi. Všichni
tři spolu vytváří filmovou sestavu snů s velkým talentem a s ještě větším egem. Kdo
z nich ale vydrží až do poslední klapky a do
premiéry? Pokud si někdo myslel, že filmaři
a filmové hvězdy jsou nesnesitelné primadony, komedie Film roku jim dá za pravdu.
Penélope Cruz, Antonio Banderas i Oscar
Martínez si v ní dělají legraci sami ze sebe,
ze svých kolegů i celého filmového světa.
Režie: M. Cohn, G. Duprat. Mládeži přístupno
od 15 let, komedie, drama, titulky, 114 min.
Vstupné: 120 Kč.
28/5 sobota

ZLOUNI (USA)2D
17:00
Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst
jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Tihle
psanci se tak dlouho hledali, až se našli a dali
dohromady tým, pro který je spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka jako vyrazit
si v neděli odpoledne na zmrzlinu. Hlavou
party je Vlk, Had má na starosti otevírání sejfů, Tarantule je zkušená hackerka, Žralok se
umí skvěle maskovat a Piraňa je vztekloun,
který pro ránu nejde daleko. Za léta strávená loupežemi všeho druhu získali dojem, že
jsou nepolapitelní, jenže i pro ně nakonec
bude platit, že se tak dlouho chodí do sejfu
pro diamanty, až se zámek zacvakne. Konkrétně máme na mysli zámek na policejní
cele. I v téhle prekérní situaci má však pětice
zlounů štěstí v neštěstí. Do života jim vstoupí
profesor Marmaláda (morče a především klaďas tělem a duší), který má ambiciózní plán –
převychovat je na dobráky. Režie: P. Perifel.
Mládeži přístupno, animovaná komedie, čes-

ký dabing, 100 min. Vstupné: 130 Kč, děti do
15 let 110 Kč.
30/5 pondělí

TOP GUN: MAVERICK (USA) 2D
19:00
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se
už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve
strukturách amerického letectva, protože to
by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem
na průšvihy, což se s armádní kariérou taky
docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní,
možná ten úplně nejlepší, a proto dostane
nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů
z programu Top Gun, které má připravit na
úkol, jenž spadá do kategorie Mission Impossible. Kromě téhle bude muset Maverick
zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi.
Jedním z pilotů, které má připravit do akce,
je i Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho
kamaráda a navigátora Goose. Znalci prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul, když se
neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem. A jeho
syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick
za žádnou cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že pravděpodobnost, že některý
z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec malá. Režie: J. Kosinski. Mládeži přístupno od 12 let, akční drama, český
dabing, 131 min. Vstupné: 140 Kč.
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