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6. – 10., 12. – 14., 16., 21. – 22., 
24. a 30. 3. v 17:30, 7. – 8., 11. 
a 15. 3. ve 20:00 a 29. 3. v 14:45

Babovřesky 2
Komedie / ČR / 120min / 120,- 

(od 21. 3. za 100,-)
Letní komedie Zdeňka Trošky 

je úsměvným obrázkem ze života 
v současné vesnici, která s nadhle-
dem a komediální nadsázkou, tak 
trochu v duchu Slunce, seno, sledu-
je kupící se nedorozumění a souhry 
náhod, které pořádně zamotají hlavu 
její obyvatelům. V příběhu nechybí 
láska, žárlivost, závist, intriky a ze-
jména vtipné okamžiky, v nichž se 
někteří i najdou.

Režie: Z. Troška / Hrají: Veronika 
Žilková, Jana Synková, Lucie Von-
dráčková

6., 9., 14., 18. a 26 3. ve 20:00, 
11. 3. v 17:30, 7. 3. v 19:30 a 8. 3. 
v 17:00 (6. a 9. 3. ve 3D)

300: Vzestup říše
Akční, Drama / USA / 102min / 

titulky / 130,- 3D a 100,- 2D / 12+
Pokračování epické ságy podle nové-

ho komiksového románu Franka Mil-
lera Xerxes, vyprávěného úchvatným 
vizuálním stylem úspěšné série 300, se 
přesouvá na nové bojiště – na moře, 
kde řecký generál Th emistokles, usilují-
cí o sjednocení celého Řecka, vede bi-
tvu, která zvrátí dosavadní vývoj války.

Režie: N. Murro / Hrají: Lena He-
adey, Eva Green, Rodrigo Santoro

7. a 21. 3. v 17:00, 8., 10. a 22. 
3. v 15:30, 9. 3. v 15:00 a 28. 3. 
v 17:30

Dobrodružství pana Peabodyho 
a Shermana

Animovaná komedie / USA / 
92min / dabing / 115,-

Pan Peabody je geniální jako Ein-
stein, vtipný jako Oscar Wilde, od-
vážný jako Indiana Jones, má de-
duktivní schopnosti Sherlocka 
Holmese, styl oblékání Jamese Bon-
da a kulinářské dovednosti Zdeňka 
Pohlreicha. Je také světově proslulou 
celebritou, držitelem Nobelovy ceny, 
olympijským vítězem ve skoku a de-
setiboji. A navíc je pes. Díky svým 
schopnostem a navzdory tomu, že je 
šelma, adoptoval pan Peabody malé-
ho kluka Shermana, kterého od ple-
nek vychovává tak, jak nejlépe umí. 
Přesto si občas musí přiznat, že je to 
snad jediná věc, která mu tak úplně 
nejde a že má co dělat, aby se Sher-
manem vůbec udržel krok.

Režie: R. Minkoff  / Mluví: Ivan Tro-
jan, Jan Kohler, Viktorie Taberyová

9. 3. v 17:00 a 12. 3. ve 20:00
Zachraňte pana Bankse
Životopisný / USA / 126min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Walt Disney dlouhodobě usiluje 

o fi lmová práva k psanému románu 
Mary Poppins. Opakovaně žádá jeho 
svéráznou autorku P. L. Traversovou 
o setkání, ale ta hollywoodského veli-
kána po celá léta úspěšně odmítá, stej-
ně jako udělit mu souhlas k právům 
na její milovanou postavu a knihu.

Režie: J. L. Hancock / Hrají: Tom 
Hanks, Emma Th ompson, Colin 
Farrell

9. a 10. 3. v 19:30, 19. 3. v 14:30 
(BABY BIO)

Krásno
Krimi, Komedie / ČR / 95min / 

100,- 

STRANA 29 Kultura NJR – BŘEZEN 2014

Krásno je jezero nad městem Šum-
perk. Příběh začíná příjezdem dvou 
hlavních hrdinů do rodného Šum-
perka. Následuje zjišťování rodin-
né historie jednoho z přátel, záplet-
ky kolem dědictví a nevyjasněných 
úmrtí rozjíždí spirálu cynických, 
vtipných a zamotaných situací.

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

Krásno 19. 3. ve 14:30 za 100,-
BABY BIO >>> MAMINKY a TA-

TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti bu-
de v sále připraven koberec s hračka-
mi a pro vás fi lm. Do sálu si vezmete 
vše, co budete potřebovat, a po celou 
dobu projekce bude v sále přítmí. 
Film poběží se sníženou hlasitostí. 
Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁ-
ME a vy se můžete jít BAVIT. <<<

10., 26. a 31. 3. v 17:00
Philomena
Pravdivý příběh / Velká Británie, 

Francie / 98min / titulky / 110,- 
(31. 3. za 100,-) / 12+

Martin Sixmith je bývalý zahraniční 
korespondent BBC, který přišel o prá-
ci. Shodou náhod se mu do rukou do-
stává možnost odhalit příběh, který 
by mohl být jeho životní reportáží.

Režie: S. Frears / Hrají: Judi 
Dench, Steve Coogan, Sophie Ken-
nedy Clark

10. 3. ve 20:00
Naděje
Drama / Československo 1963 / 

89min / Filmový klub / 80,- 
Syrový příběh líčí osudy dvou život-

ních ztroskotanců, mravně nahloda-
ného alkoholika a prostitutky, kteří se 
po mnoha karambolech a ubližování 
sblíží... Pošmourné prostředí velkého 
průmyslového podniku, výborně sou-
znějící s laděním příběhu, a vynikající 
herecké výkony činí z tohoto snímku 
pozoruhodnou výpověď i nyní.

Režie: K. Kachyňa / Hrají: Hana 
Hegerová, Rudolf Hrušínský, Franti-
šek Peterka

11. 3. v 15:30
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný, Rodinný, Komedie / 

ČR / 90min / 50,-
Populární komiksový seriál ČTYŘ-

LÍSTEK oslavil už 40 let od svého 
„narození“, prvního vydání kreslené-
ho příběhu. Animované zpracování 
připraví Čtyřlístku při výletě do Pra-
hy nová dobrodružství.

Režie: M. Žabka / Hrají: Ivan Tro-
jan, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma, 
Ondřej Brzobohatý

12. a 24. 3 v 17:00
Borgman
Černá komedie / Nizozemí / 113 

min / titulky / 90,- / 15+
Co byste udělali, kdyby jednoho rá-

na u vaší luxusní vily zazvonil bezdo-
movec, tvrdil, že dobře zná vaší ženu 
a chtěl se vykoupat? Richard mu po-
řádně nandá. Jeho ženě Marině je to 
ale trapné, a bezdomovce, který se 
představuje jako Borgman, pustí do-
vnitř. A tak to celé začne. Nejen, že 
se Borgman z vily už nehne, ale ještě 
si na pomoc zavolá své přátele v čele 
s dost radikální Ilonkou.

Režie: A. van Warmerdam / Hrají: 
Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen 
Perceval

12. 3. v 19:30, 20. 3. v 17:00 a 30. 
3. ve 20:00

12 let v řetězech
Životopisné drama / Velká Británie, 

USA / 134min / titulky / 90,- / 15+

Solomon Northup měl milující rodi-
nu, dobrou práci, talent, majetek, svo-
bodu i právo na život. Žil idylický stře-
dostavovský život jako většina z nás. 
V jeden jediný nečekaný moment ale 
o to všechno přišel. Skončil jako otrok 
spoutaný v řetězech a jeho jediným 
osudem se stala dřina na plantáži „pod 
bičem otrokáře“. Většinou doslova.

Režie: S. McQueen / Hrají: Micha-
el Fassbender, Brad Pitt , Benedict 
Cumberbatch

13. a 29. 3. v 15:30
Mrňouskové: Údolí ztracených 

mravenců
Animovaná komedie (podle TV 

seriálu) / Francie, Belgie / 80min / 
Česká verze / 80,-

Jednoho dne na malém lesním pa-
loučku vznikne nepřátelství mezi ko-
loniemi černých a červených mraven-
ců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla 
z pikniku, které tam zanechal mladý 
pár. Najednou se uprostřed znepřáte-
lených stran objeví odvážná beruška. 
Skamarádí se s černým mravencem 
Mandiblem a pomůže mu zachránit 
mraveniště před invazí červených bo-
jovníků v čele s hrozivým Butorou. 
Vydejte se na cestu plnou dobrodruž-
ství, přátelství a fantazie – do světa 
těch nejdrobnějších Mrňousků. 

Režie: H. Gyraud, T. Szabo / Hrají: 
beruška, šnek, mravenci

13., 15. a 17. 3. v 19:30, 16. 3. 
v 17:00, 22. 3. ve 20:00 a 31. 3. 
v 17:30

Grandhotel Budapešť
Komedie / Velká Británie, Němec-

ko / 100min / titulky / 110,- / 12+ 
Pan Gustave (Ralph Fiennes) je le-

gendou mezi hotelovými zaměstnan-
ci. V bezčasí mezi dvěma světovými 
válkami, v bohem zapomenuté zemi, 
kde toho nepříliš funguje, je luxusní 
Grandhotel Budapešť oázou spoleh-
livosti, již zosobňuje právě tento šéf 
hotelového personálu. Přání svých 
hostů plní pan Gustave, ještě než 
jsou vyřčena, a většinu z nich navíc 
zcela nezištně miluje, a to i ve fyzic-
kém slova smyslu.

Režie: W. Anderson / Hrají: Ralph 
Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan

14., 30. 3. v 15:30 a 22. 3. 
v 17:00

Ledové království
Animovaný, Komedie / USA / 

109min / dabing / 80,-
Nebojácná a věčně optimistická 

Anna se vydává na velkolepou výpra-
vu v doprovodu drsného horala Kris-
toff a a jeho věrného soba Svena, aby 
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová 
kouzla uvěznila království Arendelle 
do věčné zimy.

Režie: Ch. Buck, J. Lee / Mluví: 
Tereza Martínková, Andrea Elsnero-
vá, (Monika Absolonová zpěv), On-
dřej Brzobohatý

14. – 15. 3. a 19. 3. v 17:00
Need for speed
Akční / USA / 130min / titulky / 

110,-
Na velká plátna se smykem řítí fi l-

mová adaptace ultimátní herní le-
gendy Need For Speed. Přináší vy-
soko-oktanový adrenalin, jízdu bez 
limitů a především opojný pocit 
volnosti z rychlých aut, která se řítí 
otevřenou krajinou. Ve světě nezá-
konných silničních závodů se odvíjí 
osobní příběh pomsty, závod s pro-
tivníky a k tomu i téměř nemožný 
závod s časem napříč kontinentem.

Režie: S. Waugh / Hrají: Aaron Paul, 
Dominic Cooper, Michael Keaton

14. a 26. 3. v 19:30, 17. 3. 
v 17:00

Koleje osudu
Životopisný, Drama / Velká Britá-

nie, Austrálie / 116min / titulky / 
110,-

Colin Firth a Nicole Kidman září 
v silném příběhu pomsty a lásky, je-
jichž osudovost je na plátně téměř 
hmatatelná. Koleje osudu začínají 
jako romantické souznění dvou du-
ší, Colin Firth a Nicole Kidman jsou 
v kulisách elegantních šedesátých 
let párem snů. Do idyly ale brutálně 
vtrhne válečné trauma a stupňující 
se touha po pomstě.

Režie: J. Teplitzky / Hrají: Ni-
cole Kidman, Colin Firth, Stellan 
Skarsgård

15. 3. v 17:30, 22. 3. v 15:00 a 29. 
3. v 17:00

Něžné vlny
Komedie / ČR / 96min / 90,-
Vojta je nesmělý a jeho rodina praš-

těná. Cholerický tatínek, který kdysi 
nepřeplaval kanál La Manche, z něj 
chce mít závodního plavce a milu-
jící maminka, bývalá hvězda dětské 
lední revue, vidí v synovi talentova-
ného pianistu. Jenže Vojta má docela 
jiné priority – především rusovlasou 
spolužačku Elu, okouzlující akva-
belu, která už v listopadu odjede do 
vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle 
nepodnikne něco opravdu zásadní-
ho, zmizí mu Ela navždy za železnou 
oponou. Píše se totiž rok 1989….

Režie: J. Vejdělek / Hrají: Táňa Pau-
hofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar

16. 3. v 19:30 a 27. 3. v 17:00
V nitru Llewyna Davise
Drama / USA / 105min / titulky / 

100,- / 12+
příběh ambiciózního a talentované-

ho mladého muzikanta, který se snaží 
získat si trochu uznání, v době obro-
dy folkové hudby, v New Yorku roku 
1961. Ačkoliv se jeho život zdá být ne-
konečným řetězem smůly, Llewyn se 
nevzdává a pevně si jde za svým snem. 

Režie: bratři Coenové / Hrají: Os-
car Isaac, Carey Mulligan, John Go-
odman, Justin Timberlake

16. 3. v 15:30
Putování s dinosaury
Dobrodružný, Rodinný / USA / 

81min / 2D, dabing / 90,-
To, co jste si mohli zatím jen před-

stavovat, se stává skutečností a vaše 
cesta do druhohor může začít. Zaži-
jete 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 domovů za potravou na jih.

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

16. 3. ve 20:00
Prodloužený víkend
Romantický, Drama / USA / 

111min / titulky / 100,- / 15+
Adele před časem opustil man-

žel a ona se z toho dosud nevzpa-
matovala. Místo toho, aby se sta-
rala o svého třináctiletého syna 
Henryho, pečuje on o ni. Při jedné 
návštěvě supermarketu se seznámí 
s Frankem, který ji dost nesmlou-
vavě požádá o pomoc. Frank právě 
uprchl z vězení, během útěku se zra-
nil, a proto hledá dočasnou skrýš, 
alespoň než se přežene první vlna 
pátrání. 

Režie: J. Reitman / Hrají: Kate 
Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire


