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Univerzitní kino Scala
Moravské náměstí 3
602 00 Brno

Vstupné je na běžné projekce 110 Kč,
3D projekce 130 Kč (neplatí pro EXTRA
a speciální akce). Studentská a seniorská
sleva na běžné projekce (mimo EXTRA
a 3D projekce) činí 30 Kč a pravidelné
projekce pro seniory stojí 60 Kč. Pravidelné
projekce Baby Bio 80 Kč.

Kino Scala jako jediné v Brně disponuje
tímto novým technologickým formátem
a u vybraných projekcí filmu Hobit:
Šmakova dračí poušť Vám nabízí ho
poznat.

3D

dabing

3D HFR

titulky

Pokladna je otevřena denně od 17 do 21 hod.
Telefonické rezervace přijímáme od pondělí
do pátku od 10 do 17 hod. na 608 330 088.
Bar je otevřen denně od 14 do 24 hod.
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Rozkoš

Co je HFR? High Frame Rate, neboli
více než klasických 24 snímků
za sekundu je v současnosti téma,
které hýbe „kinovým“ světem.
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Žena
v kleci
The Doors
Kvinden
buret
– Livei at
the
Bowl ‘68

Queenv– kleci
Žena

Máte rádi
překvapení? Věříte
dramaturgům kina
Scala, že vás dokáží
příjemně překvapit?
Když přijmete naši
hru a zkusíte „Scalu
naslepo“, nebudete
do poslední chvíle
vědět, na jaký film
jste se vypravili.
Zato budete mít
jistotu, že zaplatíte
přesně takovou
částku, jakou sami
uznáte za vhodnou. Předem totiž
neplatíte nic. Jdete
do toho?

Koncert The Doors
z roku 1968 je
často považován
za nejlepší koncert,
jaký kdy byl filmově
zachycen. Nyní
mají fanoušci
šanci zhlédnout
kompletní verzi,
a to v digitálním
remasterovaném
provedení
s prostorovým
zvukem Dolby
Digital 5.1.
Samotnému
koncertu předchází
série autentických
rozhovorů se členy
kapely o tom, co pro
ně tehdy znamenalo
vystupovat právě ve
slavné Hollywood
Bowl.

Záznam slavného
budapešťského
koncertu z roku
1986. Remasterovaná verze v HD
rozlišení a s prostorovým zvukem
Dolby Digital 5.1.
Filmu předchází
25minutový
dokument o turné
vrcholící právě koncertem v Budapešti,
který vidělo Přes
80 tisíc nadšených
diváků. Nechybí
slavné hity jako Bohemian Rhapsody,
Crazy Little Thing
Called Love, I Want
To Break Free and
We Are The Champions.

USA 1987, 92 min.
Ray Manzarek
anglicky, bez českých
titulků

H 1986, 115 min.
anglicky, bez českých
titulků

The Secret Life of
Walter Mitty

Hlavním hrdinou
snímku je apolitický
Američan Rick,
který v Casablance,
patřící vichistické
Francii, vede na
počátku 40. let
podnik Ricks Café
American. Zde se
setkávají gauneři,
herci, místní honorace i uprchlíci,
kteří spekulují
s výjezdním vízem
do USA. Rick se
o současné dění
téměř nezajímá, dokud se neobjeví jeho
bývalá milenka Ilsa
se svým manželem
Laszlem, aktivním
antifašistou…

Zveme děti i rodiče
na pohádková
odpoledne
v kinosále,
kde nás čekají
animované pohádky
a tematické programy s lektorem.
Těšte se na pohádky
O Krakonošovi,
O čarovné rybí
kostičce, O dvanácti
měsíčcích i jiné. Po
projekci se děti
s lektorem zamyslí
nad tím, jakou barvu
má třeba duben
nebo listopad.

Sandra Bullock ve
filmu hraje doktorku Ryan Stone,
inženýrku na své
první vesmírné misi.
George Clooney
ztvárnil vesmírného
veterána Matta
Kowalskyho,
který velí svému
poslednímu letu
před odchodem
do důchodu. Jenže
během zdánlivě
rutinní výpravy
do kosmu dojde
ke katastrofě.
Stone a Kowalsky
zůstanou ve vesmíru
sami, odkázáni
jeden na druhého
a směřujíc dál do
temného vesmíru.

Hobit Bilbo Pytlík
na společné pouti
s čarodějem Gandalfem a třinácti
trpaslíky, jejímž
cílem je získat
zpět Osamělou
horu a ztracené
království trpaslíků
Erebor. Poté, co
přežili začátek své
cesty, pokračuje tato
společnost směrem
na Východ. Když se
jim podaří uniknout
ze zajetí lesních
elfů, pokračují
k Jezernímu městu
a nakonec k samotné Osamělé
hoře, kde musí
čelit největšímu
nebezpečí v podobě
Šmaka.

Jasmine (Cate
Blanchett) je
elegantní, okouzlující a zhýčkaná
dáma, která má vše,
nač si vzpomene.
Její zdánlivě idylické
manželství s bohatým podnikatelem
Halem (Alec
Baldwin) i bezstarostný život se
v jediný okamžik
rozpadnou na
kousky. Jasmine
se stěhuje ke své
sestře Ginger (Sally
Hawkins), která má
skromný byt v San
Francisku. Jenže
útěk z pohádkového
stereotypu není tak
jednoduchý.

Francouzský
režisérský mág
François Ozon se po
filmech Pod pískem,
8 žen nebo Bazén
znovu noří do tajemného nitra ženské
duše. Protagonistkou vyprávění
je sedmnáctiletá
studentka Isabelle,
která během léta
v jihofrancouzském
letovisku absolvuje
svou první sexuální
zkušenost. Prázdninová epizoda je
však jen začátkem
příběhu sexuálně
zvídavé dívky,
která se začne za
peníze scházet
s nejrůznějšími
staršími muži.

Kapitán Phillips se
vrací ke skutečné
události z roku
2009, kdy došlo
k únosu nákladní
americké lodi
Maersk Alabama
skupinou ozbrojených somálských
pirátů. Film se
zaměřuje na vztah
mezi pirátským
vůdcem Musem
a kapitánem lodi
Alabama Richardem
Phillipsem (Tom
Hanks), který je
nucen coby rukojmí
svou loď opustit.
Muse a Phillips se
následně ocitají
uprostřed nezastavitelné vojenské
mašinerie.

Pod vedením
režisérky Karin
Babinské vznikl
nejen vánoční
příběh o síle našich
přání. Hrdinové
filmu dostanou
možnost něco si
přát a jejich život
se tak rozeběhne
směrem, který si
sami určili. Řada
„náhod“ jim přinese
to, co chtěli, a tak
mají možnost si
svá přání prožít.
V životě jsme
zodpovědní nejen
za vše, co děláme,
ale stejně tak i za
to, co říkáme, co si
myslíme a po čem
toužíme.

Tim je naprosto
obyčejný nesmělý
jednadvacetiletý
Brit, který má
starostlivou matku,
potrhlou sestru,
úžasného otce
a žádnou holku. To
se má brzy změnit,
jelikož Tim právě
dozrál do věku, kdy
mu tatínek prozradí
rodové tajemství. Všichni mužští
členové tohoto
rodu totiž mohou
tak trochu cestovat
v čase – můžou se
vracet do minulosti,
k událostem, které
oni sami prožili.

Nebojácná a věčně
optimistická
Anna se vydává
na velkolepou
výpravu v doprovodu drsného horala
Kristoffa a jeho
věrného soba Svena, aby nalezla svou
sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila
království Arendelle
do věčné zimy. Na
své pouti se Anna
a Kristoff setkávají
s podmínkami,
které si nezadají s nejvyššími
velehorami
světa, mýtickými
trolly a legračním
sněhulákem Olafem.

Na malebném
lesním paloučku se
jednoho dne rozhoří
nepřátelství mezi
koloniemi černých
a červených mravenců. Příčinou
sporu jsou zbytky
jídla z pikniku, které
tam zanechal mladý
pár. Najednou se
uprostřed znepřátelených stran
objeví odvážná
beruška. Skamarádí
se s černým mravenečkem Mandiblem a pomůže mu
zachránit mraveniště před invazí červených bojovníků
v čele s hrozivým
Butorou.

Sobík Niko opět
musí řešit své
trable. Tentokrát se
Niko vydává na záchranou misi svého
nevlastního bratra,
který je unesen
zlými orly. Na své
cestě samozřejmě
potkává spoustu
nových přátel, se
kterými není nouze
o legraci. Niko a
jeho přátelé musí
přijít s plánem na
záchranu, podaří se
jim zdolat všechny
překážky?

Otevřená studie
ženské sexuality
podle kontroverzního dánského
režiséra Larse von
Triera. Nymfomanka
Joe (Charlotte
Gainsbourg) vypráví
svůj životní příběh
starému mládenci,
sečtělému samotáři.
Její vzpomínky
vedou diváka od
dětského objevování
vlastního těla, přes
hravé experimenty
mladé dívky, až po
sadomasochistické
zážitky ženy ve
středním věku.

Pátrání po Sugar
Manovi vypráví
neuvěřitelný, ale
pravdivý příběh
Rodrigueze: největší
rockové hvězdy 70.
let, která nebyla. Dva
producenti objevili
Rodrigueze na konci
60. let v kouřové
mlze zapadlého
detroitského baru.
Byli ohromeni,
nicméně dvě
alba, která nahrál,
naprosto propadla
a zbyly jen historky
o sebevraždě na
pódiu. Film byl
oceněn Oscarem
v kategorii Nejlepší
dokumentární film
roku 2012.

Ve městě, kde auta
mají volant v kufru,
lidé bruslí pozpátku
a klavír míchá
koktejly, žije idealistický a vynalézavý
Colin (Romain Duris)
pouze v kruhu svých
přátel Nicolase
(Omar Sy) a Chicka
(Gad Elmaleh).
Jednoho dne Colin
potká svou osudovou lásku Chloé
(Audrey Tautou).
Křehká Chloé, která
Colinovi připomíná
jeho milované blues
od Dukea Ellingtona,
však onemocní
záhadnou nemocí.

Posedlost láskou,
posedlost uměním,
posedlost originalitou, posedlost úspěchem, posedlost
penězi a... posedlost
sám sebou. Každá
posedlost nás dříve
či později dovede
k zániku, pokud
nad ní ztratíme
nadhled, pokud se
jí necháme uvláčet.
Jenomže jedině
při tom „vláčení“
– i přes všechny
odřeniny a šrámy –
můžeme na několik
málo okamžiků dojít
k nalezení jedinečné
ROZKOŠE. A o co
jiného v životě
vlastně jde?

Hlavní herec –
skotský zkorumpovaný policista
Bruce Robertson
– je posedlý sexem
a kokainem. Měl by
vyšetřovat vraždu,
ale překáží mu
vlastní podivínství
a zvyk zahrávat si
s kolegy. A opravdu
miluje ženy.
O Robertsna se
stará jeho parťák
Ray Lennox a šéf
Bob Toal.

Novinář a autor
jediného románu
Jep Gambardella,
nonšalantní král
mondénních
večírků, jiskřivě
ironický glosátor
a neúnavný svůdník,
slaví pětašedesáté
narozeniny. Zestárlý
světák žijící na
dosah Kolosea, zdá
se, zná jako jeden
z mála tajemství
Říma, věčného
města ponořeného
do stínů grandiózní
minulosti. Skrz
ironickou masku
začíná prosvítat
znechucení druhými
i sebou samým.

Z chování
osamělého
mořského vlka
vycítíte, že v životě
zažil už mnoho
krizí. Ani ta, při
které se jeho jachta
střetla s plovoucím
kontejnerem, ho
zpočátku nevykolejí.
Jednoduše zalepí
díru v boku lodi a
pluje vstříc nejbližší
pevnině a bezpečí.
Jenže tahle srážka
je jen ochutnávkou
před sérií katastrof,
které musí zkušený
mořeplavec čelit.

Nesmělý a věčně
snící fotoeditor
časopisu Life se ve
svém jednotvárném
životě jen těžko
potkává s realitou,
a proto raději žije
ve svém vysněném
světě. Ale i ve svém
reálném životě se
jednoho dne Walter
musí rozhodnout
k zásadnímu
kroku do neznáma
a opustit bezpečný
přístav archivu
plného negativů
a fotografií, kde
je jeho největším
nepřítelem jen
pomalu padající
prach.

Vítěz Zlaté palmy
z Cannes 2013.
V 15 letech Adèle
nic nezpochybňuje:
dívky zkrátka chodí
s kluky. Adèlin
život se však obrátí
vzhůru nohama,
když potká Emmu,
mladou ženu s modrými vlasy, která
jí umožní objevit
touhu a prosadit se
jako dospělá žena.
Adèle dospívá,
hledá sama sebe,
ztrácí se a znovu
nachází.

USA 1942, 102 min.
Michael Curtiz
anglicky / české tit.

Pásmo krátkých filmů
65 min.
česky

USA 2013, 91 min.
Alfonso Cuarón
anglicky / české tit.

USA–NZ 2013, 161 min.
Peter Jackson
česky nebo anglicky
s českými titulky

USA 2013, 90 min.
Woody Allen
anglicky / české tit.

F 2013, 95 min.
François Ozon
francouzsky / české
titulky

USA 2013, 134 min.
Paul Greengrass
anglicky / české tit.

CZ 2013, 110 min.
Karin Babinská
česky

VB 2013, 123 min.
Richard Curtis
anglicky / české tit.

USA 2013, 109 min.
Chris Buck,
Jennifer Lee
česky

F 2013, 80 min.
Hélène Giraud,
Thomas Szabo
česky

F 2012, 75 min.
Kari Juusonen,
Jorgen Lerdam
česky

DK 2013, 110 min.
Lars von Trier
anglicky / české tit.

S 2012, 83 min.
Malik Bendjelloul
anglicky / české tit.

FRA 2013, 125 min.
Michel Gondry
francouzsky
/ české titulky

CZ 2013, 111 min.
Jitka Rudolfová
česky

GB 2013, 97 min.
Jon S. Baird
anglicky / české tit.

ITA 2013, 142 min.
Paolo Sorrentino
italsky, francouzsky/
české titulky

USA 2012, 106 min.
J.C. Chandor
anglicky / české tit.

USA 2013, 114 min.
Ben Stiller
anglicky / české tit.

F 2013, 179 min.
Abdellatif Kechiche
francouzsky
/ české tit.

Kvinden
i buret
Hungarian

Rhapsody Live
In Budapest ‘86

