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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. Kino pro rodiče
s dětmi 60 Kč + výtvarná dílna 20 Kč.
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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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Vlk z Wall Street

Čtyři dohody

Los Cuatro Acuerdos

Pro rodiče s dětmi

Plakát k prodeji na www.terryhoponozky.cz

Gravitace
Gravity

Twelve Years a Slave

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.

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.

Captain Phillips

Klub poslední
naděje
Dallas Buyers Club

Hobbit: The Desolation
Of Smaug
Strhující příběh o muži,
který se zničehonic
ocitl spoutaný v řetězech jako otrok. Ze dne
na den přišel o všechno a zůstal mu jen boj
o přežití a víra ve svobodu. V hlavních rolích
se představí Chiwetel
Ejiofor, Benedict
Cumberbatch, Michael
Fassbender, Paul Dano,
Paul Giamatti a objeví
se také Brad Pitt.

USA 2013, 134 min.
Steve McQueen
anglicky / English
české / Czech

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.

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

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.

USA 2013, 91 min.
Alfonso Cuarón
anglicky / English
česky / Czech

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

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

Poté, co bylo elektrikáři Ronu Woodroofovi
řečeno, aby „šel domů
a zemřel“, protože
u něj byl diagnostikován AIDS, muž
se odhodlaně vrhne
do vod černého trhu
s neschválenými léky,
které by mohly teoreticky prodloužit život
jeho i tisíců dalších
nakažených.

USA 2013, 117 min.
Jean-Marc Vallée
anglicky / English
české / Czech

Mrňouskové:
Údolí ztracených
mravenců

Návrat
Agnieszky H.

Nymfomanka,
část I. + II.

Putování
s dinosaury

S Molièrem
na kole

Vlk z Wall
Street

Vše je
ztraceno

Walter Mitty
Život Adèle
a jeho tajný život La vie d’Adèle

All Is Lost

The Secret Life of
Walter Mitty

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.

Polská režisérka
Agnieszka Hollandová
je držitelkou Oscara,
točila s herci jako je
Meryl Streepová nebo
Leonardo di Caprio.
Svojí profesní dráhu začala studiem režie na
pražské FAMU. V roce
2012 svolila k natočení
dokumentu, ve kterém
na svá studia v Česku
vzpomíná.

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.

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.

Gauthier Valence
(L. Wilson) je úspěšný
herec. Do cesty se mu
však připlete ambiciózní divadelní projekt
a jeho herecký sen
ztvárnit postavu Molièrova Mizantropa.
Gauthier automaticky
vidí v hlavní roli Alcesta
sám sebe a vedlejší postavu hry, Filinta,
chce získat pro svého
přítele, Serge Tanneura (F. Luchini). Najde
Serge společnou řeč
s člověkem, který
má úplně jiný přístup
k životu?

Ve dne vydělával tisíce
dolarů za minutu. Noci
prožíval tak rychle
a naplno, jak jen mohl
– na drogách a sexu.
Nenapodobitelným
stylem líčí svůj příběh
osudem pronásledovaný génius, jenž byl
pojmenován Vlk z Wall
Street.

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.

Minuscule –
La vallée des
fourmis perdues

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

Powrót Agnieszki H.

CZ-PL 2013, 77 min.
Krystyna Krauze,
Jacek Petrycki
polsky / Polonais
české / Czech

Nymph()maniac

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

Walking with Dinosaurs

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

Alceste à bicyclette

F 2013, 104 min.
Philippe Le Guay
franc. / French
česky / Czech

The Wolf of Wall Street

USA 2013, 179 min.
Martin Scorsese
anglicky / English
české / Czech

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

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

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.

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

Věneček
pohádek

Za kamarády
do televize

Scala naslepo
+ afterparty

Balet v kině:
Giselle

Sobotní pohádkové
odpoledne s kombinovaným programem
projekce a následnou
aktivitou pro děti. Jedna
z pohádek vypráví
o dívence Malence,
která se zrodila z květu
tulipánu. Víte, jaké
všechny barvy mohou
mít tulipány a které
zemi se říká, že je to
Země tulipánů? To vše
se dovíte u nás v kině
a možná že i navštívíte
říši květin.

Sobotní pohádkové
odpoledne s kombinovaným programem
projekce a následnou
aktivitou pro děti. Koukáte na večerníčky?
Kolik znáte postaviček
z večerníčků? Možná
jste některé z nich už
delší dobu neviděli,
a proto si je připomeneme. Rákosníčka,
Křemílka a Vochomůrku, Vílu Amálku, Makovou panenku a další.

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?

Přímý přenos Giselle,
jednoho z nejoblíbenějších a nejobdivovanějších produkcí londýnského Královského
baletu, která zachovává
stále svěžího ducha
originálu z roku 1841.
Produkce Sira Petera
Wrighta postihuje atmosféru tohoto velkého baletu romantismu
zvláště v dokonalosti
jeho „bílého dějství“.

CZ 2014, 72 + 60 min.
František Topinka
česky / Czech

CZ 2014, 62 + 60 min.
František Topinka
česky / Czech

GB 2014, 150 min.
Christopher Carr
anglicky / English

14—24 hod.

Kapitán
Phillips

EXTRA

Po—Ne

Hobit:
Šmakova
dračí poušť

Naslepo

Filmový zážitek je ideální
vytrávit na baru Scala.

12 let
v řetězech

Titulky / Subtitles

Otevírací doba baru Scala

Znění / Version

Nechceme po rodičích,
aby své děti odkládali
v předsálí kina. Naopak.
Vezměte své děti
s sebou do sálu.

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?

Baby Bio
Speciální projekce
se sníženou hladinou
zvuku a částečným
osvětlením sálu.

Každý čtvrtek
od 10.00 hodin.

