Vše je ztraceno
18:00

Nymfomanka, část II.
20:30

Velká nádhera
20:30

20:30

20:30

18:00

20:30

18:00

Scala — místo pro vzdělávání,
zážitky a setkávání

Kino pro rodiče s dětmi

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.

Baby Bio

Once Upon a Time in the West

Tenkrát na západě

Nymph()maniac

Nymfomanka, část II.

Nymph()maniac

Nymfomanka, část I.

Nymph()maniac

Nymfomanka, část II.

Captain Phillips

Kapitán Phillips

Bio Senior

Život Adèle
20:30

La Vie d’Adèle

Hobit: Šmakova dračí poušť
Hobbit: The Desolation Of Smaug

Walking with Dinosaurs

Putování s dinosaury
17:00

15:00

Nymfomanka, část II.
20:30

Nymph()maniac

Nymfomanka, část I.
Nymph()maniac

Pohádky pro kočku

La grande bellezza

18:00

15:00

Čtyři dohody
18:00

Los Cuatro Acuerdos

Cyril a Metoděj –
Apoštolové Slovanů
14:00

Nymph()maniac

Nymph()maniac

Nymfomanka, část I.

Clownwise

Klauni

Scala naslepo

The Secret Life of Walter Mitty

Walter Mitty a jeho tajný život

The Counselor

Konzultant

Rush

Rivalové

Filth

Sviňák

Los amantes pasajeros

Rozkoš v oblacích

Nymph()maniac

18:00

10:00

20:30

18:00

20:30

18:00

20:30

18:00

Nymfomanka, část I.
20:30

Hobbit: The Desolation Of Smaug

Hobit: Šmakova dračí poušť

Frozen

Ledové království
17:00

15:00

Velká nádhera
20:30

La grande bellezza

Nymfomanka, část I.
Nymph()maniac

Splněná přání

Nymph()maniac

Nymfomanka, část I.

All Is Lost

Hobbit: The Desolation Of Smaug

18:00

15:00

20:30

Hobit: Šmakova dračí poušť
20:30

Jeune et jolie

Jen 17

17 filles

17 dívek

18:00

10:00

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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Hobit:
Šmakova
dračí poušť

Jen 17

V malém přímořském
městečku se sedmnáct
dospívajících dívek ze
stejného gymnázia
zcela nečekaně rozhodne otěhotnět. Jejich
rozhodnutí nechápou
ani jejich spolužáci, ani
rodiče. Film vychází
ze skutečné události
z roku 2008.

Filmová historická
rekonstrukce o dvou
významných křesťanských misionářích. Cyril
a Metoděj se zasloužili
o vznik prvního slovanského písma, rozvoj
slovanské kultury,
překlad Starého zákona, vytvoření nového
právního řádu a položili
základ moderní české
státnosti. Zásadním
způsobem ovlivnili historii všech slovanských
národů.

Úspěšné divadelní představení
Jaroslava Duška na
motivy stejnojmenného bestselleru „Čtyři
dohody“ zaznamenala
dokumentaristka Olga
Špátová a kreativně ho
doplnila o soukromé
rodinné filmové archivy.
Duškova hra inspirovaná nadčasovou
toltéckou moudrostí
knihy Dona Miguela
Ruize provedla za
devět let více než
150.000 diváků v cestě
za osobní svobodou
a štěstím.

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.

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.

Na počátku kariéry
vytvořili Oskar, Max
a Viktor klaunskou
skupinu Busters. Jejich
klauniády představovaly ostrůvky svobody
uprostřed nehybné
bažiny rezignace v komunistickém režimu
bývalého Československa. Pak se však
mezi třemi klauny cosi
vážného odehrálo. I po
třiceti letech otázka
zůstává stále stejná:
Kdo se bude smát
naposled?

Vysoce postavený
advokát, ve filmu
přezdívaný Konzultant
(Michael Fassbender),
se prostřednictvím
majitele nočního klubu
Reinera (Javier Bardem)
přimotá k pochybnému
obchodu s drogovým
kartelem. On i Reiner
ale brzy zjistí, že dohoda, kterou uzavřeli,
jim nepřináší jen vidinu
pohádkových zisků, ale
zároveň je přivádí do
víru událostí, jež pro
ně mohou mít fatální
následky.

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.

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.

Zveme děti i rodiče
na sobotní pohádková odpoledne v kinosále Scala. Čekají na
vás nejen pohádky,
ale i tvořivé činnosti.
Máte doma kočku nebo
kocoura? Nebo jinou
kočkovitou šelmu?
Anebo opravdovou
divokou šelmu? Víte,
jaké se jim zdají sny?
Povídali jste jí někdy
pohádku nebo malovali
pro ni obrázek? U nás
v kině se to dozvíte.

Zapomeňte na Jurský
park! Teprve teď máte
opravdu možnost
stát se součástí
světa, v němž vládnou
dinosauři. To, co jste
si mohli zatím jen
představovat, se stává
skutečností a vaše cesta do druhohor může
začít. Zažijete putování
s dinosaury v dobách,
kdy vládli Zemi.

O 70. letech minulého
století se mluví jako
o zlaté éře Formule 1.
Film je skutečným
příběhem dvou brilantních řidičů a odvěkých
rivalů Nikiho Laudy
a Jamese Hunta, a to
jak v jejich profesním,
tak v osobním životě.
Lauda se vzpamatovává z téměř smrtelné
nehody a vrací se zpět
do hry, aby si to s britským playboyem rozdal
v honbě za titulem
světového šampióna.

Děj komedie Pedra
Almodóvara se odehrává v letadle mířícím
do Mexika. Někde nad
Mexickým zálivem
se letadlo porouchá
a pilotům, letušákům
i pasažérům nezbývá,
než si naposledy
pořádně užít života.

Zveme děti i rodiče
na sobotní pohádková
odpoledne v kinosále
Scala. Čekají na vás
nejen pohádky, ale
i tvořivé činnosti. Je tu
Nový rok. Snad se vám
v tom uplynulém splnilo
nejedno vaše přání,
zejména doufáme,
že se vám vyplnila ta,
jejichž splnění jste očekávali pod stromečkem. A co se nevyplnilo, třeba se vyplní u nás
v kině.

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.

Opuštěná železniční
stanice, na které tři
muži trpělivě čekají
na příjezd vlaku, je
legendárním prologem
jednoho z nejslavnějších westernů v historii
světové kinematografie. Ty tři poslal bezcitný
modrooký pistolník
Frank, aby se postarali
o muže, který si říká
Harmonika a chce si s
Frankem vyřídit nějaké
staré účty.

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.

F 2011, 87 min.
Delphine Coulin
franc. / French
české / Czech

CZ 2013, 85 min.
Petr Nikolaev
česky / Czech

CZ 2013, 118 min.
Olga Špátová,
Miroslav Janek
česky / Czech

USA–NZ 2013, 161 min.
Peter Jackson
česky / anglicky
Czech / English
české / Czech

F 2013, 95 min.
François Ozon
franc. / French
české / Czech

USA 2013, 134 min.
Paul Greengrass
anglicky / English
české / Czech

CZ 2013, 120 min.
Viktor Tauš
česky / Czech

USA 2013, 111 min.
Ridley Scott
anglicky / English
české / Czech

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

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

CZ 2014, 76 min.
+ 60 min. aktivit
František Topinka
česky / Czech

GB 2013, 81 min.
Neil Nightingale,
Barry Cook
česky / Czech

USA 2013, 123 min.
Ron Howard
anglicky / English
české / Czech

E 2013, 90 min.
Pedro Almodóvar
španělsky / Spanish
české / Czech

CZ 2014, 65 min.
+ 60 min. aktivit
František Topinka
česky / Czech

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

I–USA 1968, 166 min.
Sergio Leone
anglicky / English
české / Czech

I 2013, 142 min.
Paolo Sorrentino
italsky / francouzsky
Italian / French
české / Czech

Los Cuatro Acuerdos

Jeune et jolie

Kapitán
Phillips

Klauni
Clownwise

Konzultant
The Counselor

Captain Phillips

Ledové
království
Frozen

Nymfomanka,
část I. + II.
Nymph()maniac

Pohádky pro
kočku

Putování
s dinosaury

Rivalové
Rush

Walking with Dinosaurs

Rozkoš
v oblacích

Los amantes pasajeros

Splněná
přání

Sviňák
Filth

Tenkrát na
západě

Once Upon a Time in
the West

Hobbit: The Desolation
Of Smaug

Velká
nádhera

La grande bellezza

Vše je
ztraceno

Walter Mitty
a jeho tajný
život

Život Adèle

Scala
naslepo

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.

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?

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

USA 2013, 114 min.
Ben Stiller
anglicky / English
české / Czech

F–B–E 2013, 179 min.
Abdellatif Kechiche
franc. / French
české / Czech

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

All Is Lost

La Vie d’Adèle

The Secret Life of
Walter Mitty

14—24 hod.

Čtyři dohody

Po—Ne

Cyril
a Metoděj –
Apoštolové
Slovanů

17 filles

Filmový zážitek je ideální
vytrávit na baru Scala.

17 dívek

Titulky / Subtitles

Otevírací doba baru Scala

Znění / Version

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?

