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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.

Scala — místo pro vzdělávání,
zážitky a setkávání
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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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Světové hity v netradičním pojetí
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Světové hity v netradičním pojetí

Attila Marcel
Dabba

Cizí oběd
Dabba

Dobrodružství Grandhotel
pana Peabody- Budapešť
Grand Budapest
ho a Shermana The
Hotel

Fair Play

Noe
Noah

Ona
Her

Přežijí jen
milenci

Only Lovers Left
Alive

Mr. Peabody & Sherman
Třicátník Paul žije
v pařížském bytě
se svými dvěma
tetami, postaršími
aristokratkami, které
ho vychovávají od jeho
dvou let, a které sní
o tom, že se z něj stane
klavírní virtuos. Jeho
život sestává z nudné
rutiny a odehrává se
mezi klavírním křídlem
v obývacím pokoji
a hodinami tance. Paul
stárne odříznutý od
okolního světa, aniž by
vůbec kdy pořádně žil...
Až do dne, kdy potká
Madame Proustovou, sousedku ze 4.
poschodí.

Máte po krk depresivních sociálních dramat? Pak si nenechte
ujít vtipnou, elegantní
a pozitivně laděnou
romanci, zasazenou
do současné Bombaje.
Celovečerní hraný
debut talentovaného
indického tvůrce nabízí
správnými ingrediencemi „ochucený“
příběh zatoulaného
oběda, který propojí
půvabnou a v manželství mírně strádající Ilu
s posmutnělým Saajanem, jemuž penze
klepe na dveře.

Pan Peabody je
geniální jako Einstein,
vtipný jako Oscar Wilde,
odvážný jako Indiana
Jones, má deduktivní
schopnosti Sherlocka
Holmese, styl oblékání
Jamese Bonda a kulinářské dovednosti
Zdeňka Pohlreicha. Je
také světově proslulou
celebritou, držitelem
Nobelovy ceny, olympijským vítězem ve skoku
a desetiboji. A navíc je
pes. A k tomu vynalezl
úžasný přístroj jménem
Časomat, díky kterému
má přístup kamkoliv do
minulosti.

Pan Gustave je legendou mezi hotelovými
zaměstnanci. V bezčasí
mezi dvěma světovými
válkami, v bohem
zapomenuté zemi, kde
toho nepříliš funguje,
je luxusní Grandhotel Budapešť oázou
spolehlivosti, již zosobňuje právě tento šéf
hotelového personálu.
Když mu jedna vděčná
zákaznice odkáže mimořádně vzácný obraz,
nejenže náhle závratně
zbohatne, ale navíc
se stane trnem v oku
naštvaných pozůstalých, terčem nájemného
vraha a hračkou v rukou
místní policie.

Praha 1983. Osmnáctiletá běžkyně Anna,
členka Střediska vrcholového sportu, je i přes
svůj „špatný kádrový
proﬁl“ zařazena do
Programu specializované péče. V rámci
programu je Anna
bez vlastního vědomí
dopována. Její matka
Irena rychle pochopí,
oč jde. Rozhodne se
ale dceru dopovat dál,
aby jí umožnila zúčastnit se olympijských her
a emigrovat.

Zneklidňující vidina
smrtící záplavy
pronásleduje Noema
ve snách čím dál častěji. Tu i další podivná
znamení mu pomůže
rozluštit moudrý Metuzalém. Země se ocitla
na kraji propasti, kam
ji zavlekla lidská rasa.
Nejvyšší se rozhodl pro
kompletní restart v podobě gigantické potopy
a pro obnovu člověčího
druhu si vybral právě
Noema a jeho početnou rodinu.

Theodore je komplikovaný a citlivý muž, který se
živí psaním dojemných
a osobních dopisů pro
druhé. Se zlomeným
srdcem po ukončení
dlouhého vztahu se
začne zajímat o nový,
pokročilý operační
systém, o kterém jeho
výrobce tvrdí, že představuje zcela unikátní
a intuitivní bytost. Po jeho
instalaci se seznamuje
se „Samanthou”, umělou
inteligencí s milým
ženským hlasem, která
má zajímavé postřehy, je
citlivá a překvapivě vtipná.
Jak její potřeby a požadavky rostou společně
s těmi jeho, mění se jejich
přátelství ve skutečnou
vzájemnou lásku.

Adam - talentovaný
hudebník ve stylu
60.let, žije v ponurém
Detroitu. Zoufalý z toho,
kam ten svět spěje,
čím dál častěji přemýšlí
o sebevraždě. V teplém
Tangeru žije jeho
tajemná, stylová přítelkyně Eva, co miluje
poezii a ráda večeří
s Christopherem Marlowem. Adamu i Evě je
více než tisíc let.

F 2013, 102 min.
Sylvain Chomets
francouzsky
české / Czech

IND 2013, 104 min.
Ritesh Batra
hindsky, anglicky
české / Czech

USA 2014, 92 min.
Rob Minkoﬀ
česky / Czech

USA 2014, 100 min.
Wes Anderson
anglicky / English
české / Czech

CZ 2014, 100 min.
Andrea Sedláčková
česky / Czech

USA 2014, 135 min.
Darren Aronofsky
anglicky / English
české / Czech

USA 2013, 126 min.
Spike Jonze
anglicky / English
české / Czech

GER-USA 2013, 123 min.
Jim Jarmusch
anglicky / English
české / Czech

Spring
Breakers

Trabantem
až na konec
světa

Upstream
Color

Fenomén amerických
jarních prázdnin ztvárnil
kontroverzní režisér
Harmony Korine jako
halucinogenní zážitek
ovlivněný videoklipovou
poetikou MTV. Dívčí
hvězdičky známé spíše
z produkce Disney Channelu se v tomto ﬁlmu
propadají do kriminálního podsvětí a plní si svůj
sen o nikdy nekončících
večírcích. Film připomínající svou stylizací bonbóny Skittles rozhozené
na promítací plátno není
apelativním komentářem varujícím středoškoláky před zhýralým
životem, ale omamným,
nebezpečně přitažlivým
tripem vycházejícím
z žánru beach noir.

Cestovateli Danu
Přibáňovi a jeho partě
nestačilo, že dokázali
nemožné, když přejeli
Trabantem Afriku a natočili o tom nezávislý
ﬁlm. Rozhodli se
vypravit na ještě náročnější cestu. 21 124
kilometrů napříč Jižní
Amerikou až na konec
světa. A aby to nebylo
moc jednoduché,
tentokrát nepojedou
jen Trabantem. Dva
Trabanty, polský Fiátek
a Jawa 250 z roku 1957
se místo vydává vstříc
tomu nejnáročnějšímu,
co se dá v Jižní Americe najít.

Kris se stane obětí
únosu a v hypnóze
odevzdá neznámému
zlodějovi všechny své
úspory. Následně potkává Jeﬀa, se kterým
postupně navazuje
silné citové pouto. Oba
se poté vydávají po
stopách záhadných
lupičů identit.
Upstream Color je
uhrančivá romance
s vědeckofantastickými prvky, která svůj
příběh sděluje řečí
barev a hudby. Podle
zahraničních ﬁlmových
kritiků jde o jeden
z nejlepších ﬁlmů
loňského roku.

USA 2012, 94 min.
Harmony Korine
anglicky / English
české / Czech

ČR 2014, 98 min.
Dan Přibáň
česky / Czech
české / Czech

USA 2013, 96 min.
Shane Carruth
česko-polsky
české / Czech

The Book Thief

Vlk z Wall
Street

Zvonilka
a piráti

Hádanky za
bonbón

Barvy duhy

Noc
Giacomo
reklamožroutů Puccini:
La bohème

Scala naslepo
+ After party

NT Live:
Král Lear

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.

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
Streetu.

Ze světa Petra Pana
přichází do našich
kin snímek Zvonilka
a piráti, velkolepé
dobrodružství o Zarině,
chytré a ambiciozní
víle, která je ohromena
neuvěřitelnými
možnostmi modrého
kouzelného prášku.
Když se kvůli svým
odvážným nápadům
dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí
své síly s piráty, kteří
z ní udělají kapitánku
své lodi. Zvonilka se
společně se svými
přáteli musí vydat na
dobrodružnou pouť,
aby Zarinu našli a společně pak zkřížili meče
s bandou pirátů.

Zveme děti i rodiče
na sobotní pohádkové
odpoledne. Čekají na
vás nejen pohádky, ale
i tvořivé činnosti. Dnes
v jedné pohádce uvidíme, jak to vypadá, když
je ve škole učitelem
Krakonoš. V naší škole
budete hledat odpovědi na řadu hádanek.
V normální škole se
dávají za správné odpovědi známky, u nás
vás bude čekat sladká
odměna.

Zveme děti i rodiče
na sobotní pohádkové
odpoledne. Čekají na
vás nejen pohádky, ale
i tvořivé činnosti. Duhu
jste už asi mnohokrát
viděli, ale víte, kolik
má taková duha barev
a jaké to jsou? V jedné
z pohádek, které
uvidíme bude Rumcajs
sázet duhu na nebe.
Zkusíme si taky vysadit
vlastní duhu, snad
nám vyroste s pomocí
buřinky pana Tau.

Noc reklamožroutů
je světová reklamní
show s dlouholetou
tradicí. Její zakladatel
Jean-Marie Boursicot
ji poprvé představil
v roce 1981 a z rodné
Francie se velmi rychle
rozšířila do zbytku
světa. V nejnovější
kolekci PlayStation Noc
reklamožroutů 2014 je
přes 300 reklam z více
než 50 zemí světa. Je to
výběr toho nejlepšího
z minulých let, reklamy
na známé i neznámé
světové značky, reklamy
originální, dramatické,
vtipné i dojemné.

Pucciniho příběh fatálně tragické lásky dvou
mladých lidí je nejhranější operou v historii
Met. V roli křehké Mimi
se představí Anita
Hartig a jejího milence
Rodolfa ztvární Vittorio
Grigolo. To vše v klasické inscenaci Franca
Zeﬃrelliho a pod
hudebním vedením
Stefana Ranzaniho.

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 divadelního vystoupení
z Národního divadla
Londýn. Simon Russell
Beale se vrací v titulní
roli Shakespearovy
známé tragédie. Její
režie se ujal Sam Mendes, díky oscarové
Americké kráse nebo
poslední bondovce
Skyfall známý i jako
úspěšný ﬁlmař. Tragédie Krále Leara vznikla
pravděpodobně v roce
1605, mezi Othellem
a Macbethem. Hra
zkoumající podstatu
lidské důstojnosti a přirozenosti vypráví i o smyslu lidské existence
a křehké hranici mezi
šílenstvím a moudrostí,
chaosem a řádem.

ITA 2013, 142 min
Paolo Sorrentino
italsko-francouzsky
české / Czech

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

USA 2014, 78 min.
Peggy Holmes
česky / Czech

CZ 2014, 66 + 60 min.
František Topinka
česky / Czech

www.reklamozroutu.cz
360 min.

USA 2014, 205 min.
Franco Zeﬃrelli
italsky / Italiano
české a anglické

Velká nádhera
La grande bellezza

The Wolf of Wall
Street

The Pirate Fairy

CZ 2014, 69 + 60 min.
František Topinka
česky / Czech

GB 2014, 150 min.
Sam Mendes
anglicky / English
české / Czech

UKULELE
UKULELE
ORCHESTRA
ORCHESTRA
JAKO
BRNO
JAKO BRNO
Koncert Unplugged
28. března 2014 na baru Scala
po projekci filmu Attila Marcel
(vstup zdarma)

