
Čajovna & Bar, Brněnská 8
20. 2. v 18.00 
ALCHYMIE – magie hmoty 

a pouť ducha
Seznámíme se s královnou tradič-

ních věd. 

Jana Masaryka 20

1. 2. v 15.30
Niko 2
Animovaný, Komedie/ Finsko / 

75min / BIJÁSEK, dabing / 90,-
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 zá-
chranu. Podaří se jim zdolat všech-
ny překážky?

Režie: K. Juusonen 
1., 5. 2. v 17.00, 9. 2. ve 20.00, 
27. 2. v 17.30 a 1. 3. v 19.30
Vejška
Komedie / ČR / 95min / 110,- (od 

27. 2. 100,-)
Petr Kocourek se hlásí na katedru 

grafi ky na UMPRUM, kam přijíma-
jí jen pár vyvolených. Už jednou ho 
nevzali a profesor Slanina je nekom-
promisní. Na školu se hlásí i krásná 
Julie, do které se Kocourek bezhla-
vě zamiluje. Michal Kolman studuje 
VŠE, ale místo přednášek a seminářů 
ho zajímají jen spolužačky a rychlá 
auta.

Režie: T. Vorel st. / Hrají: Jan 
Kraus, Jiří Mádl, Eva Josefíková

1., 3., 4., 15., 19. 2. v 17.30, 7., 8. 
2. ve 20.00 a 12., 16. 2. v 15.00
Něžné vlny
Komedie / ČR / 96min / 120,- (od 

7. 2. 100,-)
Vojta je nesmělý a jeho rodina 

praštěná. Cholerický tatínek, který 
kdysi nepřeplaval kanál La Manche, 
z něj chce mít závodního plavce 
a milující maminka, bývalá hvěz-
da dětské lední revue, vidí v synovi 
talentovaného pianistu. Jenže Vojta 
má docela jiné priority – především 
rusovlasou spolužačku Elu, okouz-
lující akvabelu, která už v listopadu 
odjede do vysněné Paříže. Jestli Voj-
ta rychle nepodnikne něco opravdu 
zásadního, zmizí mu Ela navždy za 
železnou oponou. Píše se totiž rok 
1989…

Režie: J. Vejdělek / Hrají: Táňa 
Pauhofová, Hynek Čermák, Robert 
Cejnar

12. 2. v 15.00 
Něžné vlny
za 100,- BABY BIO >>> MAMIN-

KY a TATÍNKOVÉ, vyrazte i vy se 
svými nejmenšími DO KINA! Pro 
děti bude v sále připraven koberec 
s hračkami a pro vás fi lm. Do sálu si 
vezmete vše, co budete potřebovat 
a po celou dobu projekce bude v sá-
le přítmí. Film poběží se sníženou 
hlasitostí. Kočárky vám ve foyer PO-
HLÍDÁME a vy se můžete jít BA-
VIT. <<<

1. a 10. 2. v 19.30
Jack Ryan: V utajení
Th riller / USA / 100min / titulky / 

120,- / 15+
Když zachytí nestandardní operaci 

provedenou ruským fi nančním gi-
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gantem, pošle ho jeho řídící důstoj-
ník do Moskvy, aby na místě zjistil, 
co se děje. Jack se hned po příletu 
musí proměnit z fi nančního úřední-
ka v akčního hrdinu se vším všudy, 
protože jeho přítomnost v ruské me-
tropoli není vítaná a jeho původně 
přátelský průvodce mu to dá dost 
jasně najevo tím, že se ho pokusí 
zlikvidovat.

Režie: K. Branagh / Hrají: Chris 
Pine, Keira Knightley, Kevin Cost-
ner

1., 2., 4., 6. 2. ve 20:00, 3. a 7. 2. 
v 19.30 a 26. 2. v 17.30
Krásno
Krimi, Komedie / ČR / 95min / 

110,- 
Krásno je jezero nad městem 

Šumperk. Příběh začíná příjezdem 
dvou hlavních hrdinů do rodného 
Šumperka. Následuje zjišťování 
rodinné historie jednoho z přátel, 
zápletky kolem dědictví a nevyjas-
něných úmrtí rozjíždí spirálu cy-
nických, vtipných a zamotaných 
situací.

Režie: O. Sokol / Hrají: Martin 
Finger, Ondřej Sokol, Jana Pehrová-
Krausová 

2. 2. v 15.00 2D, 23. 2. v 17.30 
3D
Putování s dinosaury
Dobrodružný, Rodinný / USA / 

81min / dabing / 2D 100,-, 3D 130,-
To, co jste si mohli zatím jen 

představovat, se stává skutečností 
a vaše cesta do druhohor může za-
čít. Zažijete putování s dinosaury 
v dobách, kdy vládli Zemi. Jejich 
cesta začíná před 70 miliony let na 
Aljašce, kdy je každý rok dlouhá 
a temná zima nutí v tisícihlavých 
stádech k stěhování z jejich domo-
vů za potravou na jih.

Režie: B. Cook, N. Nightingale / 
Mluví: Ondřej Brzobohatý, Michal 
Holán, Hana Kusnjerová

2. 2. v 15.15 a 26. 2. v 17.00
Cyril a Metoděj
Drama, Dobrodružný / Česko, Slo-

vensko, Srbsko, Slovinsko, Rusko / 
85min / 90,- 

Příběh z 9. století ve strhujících 
obrazech líčí počátky šíření křes-
ťanství na Velké Moravě a v našich 
zemích. Hlavními postavami fi lmu 
jsou věrozvěsti Konstantin (později 
známý jako Cyril) a jeho bratr Me-
toděj, kteří byli prohlášeni za svaté 
a jsou označováni jako Apoštolové 
Slovanů.

Režie: P. Nikolaev / Hrají: Roman 
Zach, Ondřej Novák, Josef Abrhám

2., 8. 2. v 16.45, 5., 11. 2. ve 
20.00, 15. 2. v 16.00 a 22. 2. 
v 19.30
Vlk z Wall Street
Životopisný, Drama / USA / 

179min / titulky / 110,- / 15+
Peníze, ženy, večírky, sex, drogy 

a zase peníze, výstřednosti, kte-
ré si ani neumíme představit. Bylo 
to legální? Ani náhodou! Film Vlk 
z Wall Street přináší podívanou 
z doby, kdy na Wall Street vládla 
pravidla Divokého Západu. Jen mís-
to pistolníků na koních se tu prohá-
nějí jachty a nahé blondýny a mís-
to prachu nad prérií víří vzduchem 
bankovky. 

Režie: M. Scorsese / Hrají: Leonar-
do DiCaprio, P.J. Byrne, Jon Favreau

2., 11. a 14. 2. v 17.00
Blízko od sebe
Komedie / USA / 130min / titulky 

/ 110,- / 12+

Celá rodina Westonových se sjíždí 
do rodného domu v Oklahomě na 
pohřeb otce, básníka a opilce, který 
spáchal sebevraždu. Jeho žena, cy-
nická a celoživotně konfl iktní Vio-
let takřka s potěšením rozdmýchává 
spory se svými třemi dcerami.

Režie: J. Wells / Hrají: Meryl 
Streep, Julia Roberts, Benedict Cum-
berbatch

2. 2. v 19.30 2D, 17. 2. v 17.30 
3D a 19. 2. ve 20.00 3D
Já, Frankenstein
Akční, Fantasy, Sci-fi  / USA, Aus-

trálie / 92minut / 2D 120,-, 3D 
140,-

V zimě roku 1795 stvořil šílený 
doktor Frankenstein monstrum, kte-
rému se podařilo přežít až do dneš-
ní doby. Nesmrtelný Adam bloudí 
sám ulicemi města, ve kterém spolu 
válčí démoni s chrliči o osud lidstva. 
Démoni, vedení temným princem 
Naberiem, se snaží odhalit tajemství 
Adamova stvoření, aby ho využili 
k zničení celého lidstva.

Režie: S. Beatt ie / Hrají: Bill Nighy, 
Jai Courtney, Miranda Ott o

3. a 24. 2. v 17.00
Walter Mitt y a jeho tajný život 
Dobrodružná komedie / USA / 

114min / titulky / 110,-
Walter Mitt y, nesmělý a věčně snící 

fotoeditor časopisu Life, se ve svém 
jednotvárném životě jen těžko po-
tkává s realitou, a proto raději žije 
ve svém vysněném světě. V něm se 
mění na dokonalého romantického 
hrdinu bojujícího za lepší, spravedli-
vější svět.

Režie: B. Stiller / Hrají: Ben Stiller, 
Sean Penn, Kristen Wiig

3. 2. ve 20.00
Pina
Hudební / Velká Británie, Francie, 

Německo / 100min / 3D, Filmový 
klub, titulky / 100,- 

Snímek je natočen jako pocta ně-
mecké choreografce Pině Bausch, 
která zásadním způsobem ovliv-
nila tanec a divadlo poslední tře-
tiny dvacátého století. Film měl 
být společným projektem Wen-
derse a Bauschové, ale díky její 
nenadálé smrti vznikl „in memo-
riam“ a zachycuje její klíčová díla 
a vzpomínky nejbližších spolupra-
covníků.

Režie: W. Wenders / Hrají: Regi-
na Advento, Malou Airaudo, Ruth 
Amarante

4. 2. v 17.00 a 27. 2. v 19.30
Zlodějka knih
Válečné drama / Německo, USA / 

131min / titulky / 100,- / 12+
Síla slov a fantazie je ukrytá v kni-

hách. Film vypráví příběh Liesel, 
která se během druhé světové vál-
ky dostane do pěstounské rodiny, 
aby zde začala nový život. Liesel se 
snaží zapadnout – doma i ve škole, 
kde si z ní spolužáci utahují, pro-
tože neumí pořádně číst. Liesel je 
odhodlaná situaci změnit s jedno-
strannou posedlostí rodícího se 
učence.

Režie: O. Percival / Hrají: So-
phie Nélisse, Geoff rey Rush, Emily 
Watson

4., 14., 19. 2. v 19.30 a 8. 2. 
v 17.00
Nymfomanka, část I.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 110min / titulky / 80,- / 18+
Otevřená studie ženské sexuality 

podle kontroverzního dánského re-
žiséra Larse von Triera.

Režie: Lars von Trier / Hrají: Char-

lott e Gainsbourg, Shia LaBeouf, 
Stellan Skarsgård

8., 11., 15. 2. v 19.30 a 25. 2. ve 
20.00
Nymfomanka, část II.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 130min / titulky / 80,- / 18+
Otevřená studie ženské sexuality 

podle kontroverzního dánského re-
žiséra Larse von Triera.

Režie: Lars von Trier / Hrají: 
Charlott e Gainsbourg, Shia LaBeo-
uf, Stellan Skarsgård

5. 2. v 16.45 2D dabing, 18. 2. ve 
20.00 3D titulky, 21. 2. v 19.30 
2D titulky, 28. 2. v 16.45 3D da-
bing
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 161min / 2D, 

3D, titulky, dabing / 2D 90,-, 3D 
120,-Hobit: Šmakova dračí poušť lí-
čí další dobrodružství hobita Bilbo 
Pytlíka na jeho společné pouti s ča-
rodějem Gandalfem a třinácti trpas-
líky vedenými Th orinem Pavézou. 
Vydali se na výpravnou cestu, je-
jímž cílem je získat zpět Osamělou 
horu a ztracené království trpaslíků 
Erebor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken 
Stott , Orlando Bloom, Evangeline 
Lilly

5. a 13. 2. v 19.30
12 let v řetězech
Životopisné drama / Velká Britá-

nie, USA / 134min / titulky / 100,- 
/ 15+

Solomon Northup měl milující ro-
dinu, dobrou práci, talent, majetek, 
svobodu i právo na život. Žil idylic-
ký středostavovský život jako většina 
z nás. V jeden jediný nečekaný mo-
ment ale o to všechno přišel. Skončil 
jako otrok spoutaný v řetězech a je-
ho jediným osudem se stala dřina na 
plantáži „pod bičem otrokáře“. Větši-
nou doslova.

Režie: S. McQueen / Hrají: 
Michael Fassbender, Brad Pitt , Be-
nedict Cumberbatch

6. 2. v 17.00, 13. 2. v 17.30 a 22. 
2. v 15.00
Křídla Vánoc
Drama, Komedie / ČR / 110min / 

90,- / 12+ 
Velká část fi lmu se odehrává v ná-

kupním centru v čase Vánoc. Pro-
lnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří 
zde pracují. Každý z našich přátel má 
své touhy a sny a právě Vánoce jsou 
časem, kdy se mohou plnit. Dejme 
šanci zázrakům! Copak se pohádky 
nemohou žít?

Režie: K. Babinská / Hrají: Ri-
chard Krajčo, Vica Kerekes, David 
Novotný

6. – 12. 2. v různé časy, 3D i 2D; 
14. 2. v 17.30 2D, 16. a 24. 2. 
v 17.30 3D a 17. 2. v 17.00 2D
LEGO příběh
Animovaný, Dobrodružný / USA / 

100min / 3D, 2D, dabing / 3D 130,- 
(děti 110,-), 2D 100,-

Příběh sleduje osudy Emmeta, 
obyčejné, pravidel dbalé a dokona-
le průměrné mini-figurky LEGO, 
která je omylem považována za 
nejvýjimečnější osobu, která jedi-
ná může zachránit svět. Je odveden 
do společenstva cizinců, kteří se 
vydali na velkolepou výpravu pro-
ti zlému tyranovi. Emmet je na ta-
kovou cestu až k popukání zoufale 
nepřipraven.

Režie: P. Lord, Ch. Miller / Mluví: 
Jan Maxián, Tereza Bebarová, Libor 
Hruška


