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 Masarykovo nám. 16 

17. 2.  17.00 
Zahájení prodejní výstavy obrazů  

18. 2.  18.00 
Benefi ční koncert učitelů a absol-

ventů ZUŠ
koncertní sál ZUŠ.

19. 2. 17.00 
Benefi ční aukce vybraných obrazů 

z výstavy 
koncertní sál ZUS

Centrum pro rodinu
Vysočina, Chlumova 3 

15. 2.  16.00 – 18.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL  
Na motivy pohádky „O pejskovi a ko-

čičce“. 
Vstupné 80kč, dospělí zdarma. 
V divadle DIOD, Tyršova 12

Zacheus

klub pro volný čas
15. 2.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI a 

malým  divadýlkem v klubu

24. 2.  18.00 
POSTNÍ DOBA, JEJÍ POSELSTVÍ 

A ZVYKY
Přednáška s promítáním, (F. Tichý)                     
  

Centrum multikulturního

 vzdělávání
19. 2.  17.00 
INDIE 
Přednáší Pavla Vavrdová a Ladislav 

Bártů (Šroubek).

26. 2.  17.00 
KA MBODŽA 
Přednáší Alžběta Havelková.
  

1. 2. v 15:00
Animáčky
Animované snímky / ČR / 60min / 

60,- / pro děti
Pásmo krátkých animovaných fi lmů 

pochází z dílny studentů Univerzity To-
máše Bati ve Zlíně. Příběhy jsou žánro-
vě a stylově různorodé. Mezi fi lmy na-
jdete i abstraktní snímky, které umožní 
dětem zapojit vlastní fantazii. Malí 
diváci se mohou seznámit s různými 
animačními technikami, kterými jsou 
fi lmy vyrobeny.

 
1. 2. v 15:30

Dům kouzel
Animovaný, Dětský / Belgie / 85min 

/ dabing / 80,-
Opuštěný kocourek Bouřka se jedno-

ho deštivého dne ukryje v tajuplném 
domě starého kouzelníka, kde bydlí 
také celá řada nevšedních bytostí ze 
světa fantazie. Ale ne každý je nadšený 
příchodem nečekaného hosta. Králík 

Jack spolu s myškou Maggie udělají 
všechno pro to, aby kocourka vyhnali.

Režie: B. Stassen, J. Degruson

1. 2. v 17:00 s dabingem a 16. 2. 
v 19:30 s titulky

Hobit: Bitva pěti armád
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový 

Zéland / 144min / 2D / titulky 100,- a 
dabing 110,- 

Th orinova posedlost hromaděním 
znovu nabytého pokladu, kterému i 
přes Bilbovu snahu obětuje přátelství i 
čest, dožene Hobita k zoufalému a ne-
bezpečnému rozhodnutí. Ale ještě větší 
nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož kro-
cích nikdo kromě čaroděje Gandalfa 
nic netuší, tajně vyslal obrovskou armá-
du Skřetů, aby zaútočila na Osamělou 
horu.

Režie: P. Jackson / Hrají: Benedict 
Cumberbatch, Cate Blanchett , Elijah 
Wood 

1., 2. a 24. 2. v 17:30, 4. 2. a 1. 3. ve 
20:00, 9. 2. v 19:30

Mortdecai: Grandiózní případ
Komedie / USA / 97min / titulky / 

110,- / 12+
V žonglování nikdy nevynikal a po-

pravdě ho ani nikdy nezkoušel, teď ale 
bude muset vybalancovat partičku so-
lidně naštvaných Rusů, britskou MI5, 
mezinárodní teroristy a také svoji man-
želku s nekřesťansky dlouhýma noha-
ma. Charlie Mortdecai, světem protřelý 
obchodník s uměním a na částečný úva-
zek i podvodník, se zapojuje do honby 
za ukradeným obrazem. Pro svou zemi, 
pro královnu... a pro peníze.

Režie: D. Koepp / Hrají: Johnny 
Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGre-
gor 

1., 3., 8. a 11. 2. ve 20:00, 6. a 28. 2. 
v 17:00

Kód Enigmy
Životopisný / Velká Británie, USA 

/ 114min / titulky / 120,- / 12+
V zimě roku 1952 britská policie dosta-
la hlášení o vloupání do domu profeso-
ra matematiky a kryptoanalytika Alana 
Turinga. Namísto pachatele tohoto 
zločinu však v poutech odvedli samot-
ného Turinga, který byl obviněn ze se-
xuálních přestupků a čekal ho zničující 
soudní proces. Téměř nikdo ze zúčast-
něných nevěděl, že jde o válečného hr-
dinu, který se spolu s týmem podílel na 
prolomení kódu legendárního němec-
kého šifrovacího stroje Enigma. 

Režie: M. Tuldum / Hrají: Bene-
dict Cumberbatch, Keira Knightley, 
Matt hew Goode 

1. 2. v 19:45, 3., 6., 10. a 23. 2. 
v 19:30

Slídil
Th riller / USA / 117min / titulky / 

110,- / 12+
Příběh vypráví o mladíkovi Lou 

Bloomovi, který se snaží prosadit jako 
novinář. Nedaří se mu najít uplatnění 
v již zavedených agenturách, a tak se 
vrhne na vlastní pěst do pátrání po 
stopách zločinu. Pro atraktivní novi-
nářský materiál se neštítí udělat cokoliv.

Režie: D. Gilroy / Hrají: Jake 
Gyllenhaal, Bill Paxton, Rene Russo 

2. 2. v 15:30
Tři bratři
Pohádka / ČR / 86min / 70,-
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, 

Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na 
zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče 
jim mohli předat hospodářství. Sou-
rozenci při svém putování vstupují do 
slavných pohádek, ve kterých je čeká 

mnoho nástrah, nečekaných příhod a 
snad také láska…

Režie: J. Svěrák / Hrají: Jiří Lábus, 
Zuzana Norisová, David Matásek 

2. a 22. 2. v 17:00, 27. 2. v 19:30
S láskou, Rosie
Romantická komedie / Velká Británie 

/ 102min / titulky / 110,-
Rosie a Alex, hrdinové romantická 

komedie S láskou, Rosie, se znají už 
od školky. V době prvních lásek a sexu 
svoje zážitky s patřičnými detaily samo-
zřejmě probírají, tomu druhému to ale 
není vždy úplně po chuti. Proč? 

Režie: Ch. Ditt er / Hrají: Lily Collins, 
Sam Clafl in, Christian Cooke 

2. a 22. 2. v 19:30, 4., 8. a 23. 2. 
v 17:30

Fotograf
Tragikomedie / ČR / 133min / 110,- 

/ 15+
Středem Janova života vždy byly ženy. 

Ať ty, které pózovaly před objektivem 
jeho fotoaparátu, nezřídka postavy až 
pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly v 
soukromí. Dcery, manželky, milenky, 
sexuální přítelkyně, intelektuální obdi-
vovatelky. Jedny nezištně milující a od-
dané, jiné podváděné a zhrzené, další 
sdílející s rozkoší jeho bouřlivý život.

Režie: I. Pavlásková / Hrají: Karel 
Roden, Marie Málková, Vilma Cibul-
ková 

2. 2. 2015
Rozkoš v oblacích
Komedie / Španělsko / 90min / FIL-

MOVÝ KLUB, titulky / 70,-
Děj nejnovější komedie Pedra Al-

modóvara se odehrává v letadle míří-
cím do Mexika. Někde nad Mexickým 
zálivem se letadlo porouchá a pilotům, 
letušákům i pasažérům nezbývá, než si 
naposledy pořádně užít života. 

Režie: P. Almodóvar / Hrají: Javier 
Cámara, Cecilia Roth, Penélope Cruz, 
Antonio Banderas

3. 2. v 15:30
Pošťák Pat
Animovaný / Velká Británie / 88min 

/ dabing / 70,-
Nejoblíbenější listonoš na světě, Poš-

ťák Pat, se chystá do kin v animova-
né podívané, ve které nechybí humor, 
akce, písničky a také světla ramp. Jeho 
městečko ohrožuje stovka robotů, kteří 
vypadají jako on. Ještě že má Freda, věr-
ného kocoura. 

Režie: M, Disa

3. 2. v 17:00 a 24. 2. v 19:30
Odpad
Dobrodružný, Th riller / USA / 

115min / titulky / 100,- / 15+
Tři kluci, jejichž domovem je centrál-

ní skládka v brazilském Riu - každý den 
ji prohledávají v naději, že najdou něco, 
co jim aspoň na chvíli zlepší život. Ne-
tuší, že už ten příští nález jejich životy 
nenávratně změní.

Režie: S. Daldry / Hrají: Martin 
Sheen, Rooney Mara, Wagner Moura 

3. 2. v 17:30, 11. 2. ve 14:30 (BABY 
BIO) a 21. 2. v 17:00

Hodinový manžel
Drama, Komedie / ČR / 100,- / 12+ 
Čtyři plavci - hráči vodního póla, se 

po prohraném zápase octnou na dně. 
Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce 
bydlí. Aby se zachránili, zkusí provo-
zovat pochybnou živnost „hodinový 
manžel“ a opravdu opravují domácnos-
ti rozličným dámám. Jak se však časem 
ukáže, nejen domácnosti.

Režie: T. Svoboda / Hrají: Bolek Po-
lívka, Eva Holubová, Lukáš Latiňák, 
David Matásek

BABY BIO MAMINKY a TATÍN-
KOVÉ, vyrazte i vy se svými nejmen-
šími DO KINA! Pro děti bude v sále 
připraven koberec s hračkami a pro vás 
fi lm. Do sálu si vezmete vše, co bude-
te potřebovat a po celou dobu projek-
ce bude v sále přítmí. Film poběží se 
sníženou hlasitostí. Kočárky vám ve 
foyer POHLÍDÁME a vy se můžete jít 
BAVIT. 

4. 2. v 15:30, 21. 2. v 15:00 a 1. 3. v 
14:30

Paddington
Rodinný, podle knižní předlohy / 

Velká Británie / 98min / dabing / 110,- 
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprá-

vění o osiřelém medvědu z nejtemněj-
šího Peru, který přijede vlakem na ná-
draží Paddington v Londýně, kde se ho 
ujmou manželé Fouskovi. 

Režie: P. King

4. 2. v 17:00, 22. 2. v 15:00
Sils Maria
Drama / Švýcarsko, Německo, Fran-

cie / 123min / titulky / 100,- / 12+
Okouzlující a stále atraktivní čtyřicát-

nice Maria Enders je na vrcholu své he-
recké kariéry, kterou před dvaceti 
lety odstartovala ztvárněním provoka-
tivní a nezapomenutelné postavy Sig-
rid v oceňovaném lesbickém dramatu. 
Právě přijala nabídku zahrát si v sou-
časném remaku tohoto slavného fi lmu, 
avšak tentokrát se má zhostit role star-
ší Heleny, kterou Sigrid svede a dožene 
až k sebevraždě.

Režie: O. Assayas / Hrají: Juliett e Bi-
noche, Kristen Stewart, Chloë Grace 
Moretz

4. a 20. 2. v 19:30, 8. 2. v 17:00
E. A. Poe: Podivný experiment
Th riller / USA / 112min / titulky / 

110,- / 12+
Kde je hranice mezi zdravým rozu-

mem a šílenstvím? Kdo si troufne, najde 
odpověď v děsivé atmosféře viktorián-
ského ústavu pro choromyslné.  Napí-
navý thriller vznikl podle povídky otce 
hororu a detektivky Edgara Allana Poea 
„Metoda doktora Téra a profesora Péra“ 
a její překvapivé vyústění je jen jedním z 
nečekaných zvratů fi lmu.

Režie: B. Anderson / Hrají: Kate Bec-
kinsale, Michael Caine, Jim Sturgess, 
Ben Kingsley

5., 7., 8., 14. a 22. 2. v 15:30, 9. a 20. 
2. v 17:00

Velká šestka
Disney / Animovaný / USA / 108min 

/ dabing / 120,- (děti 100,-)
Když se parta kamarádů kvůli kata-

strofální souhře náhod ocitne uprostřed 
nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál 
v ulicích San Fransokya, Hiro se obrátí 
na svého nejbližšího kamaráda – robota 
jménem Baymax - a přetvoří svou partu 
přátel na high-tech hrdiny odhodlané 
vyřešit vzniklou záhadu.

Režie: D. Hall, Ch. Williams / Mluví: 
Kamil Halbich, Ondřej Havel, Ladislav 
Županič, Táňa Vilhelmová

5. a 7. 2. v 17:00, 12., 14. a 25. 2. 
v 19:30

Big Eyes
Životopisný / Velká Británie/ 106min 

/ PREMIÉRA , titulky / 120,- / 12+
Na sklonku čtyřicátých let dosáhl 

malíř Walter Keane neuvěřitelného 
úspěchu se záhadnými obrazy tváří s 
velkýma očima. Bizarní a šokující prav-
da však nakonec vyšla najevo. Keane, jak 
se zdálo, žil kolosální lží, kterou oklamal 
celý svět.

Režie: T. Burton / Hrají: Amy 
Adams, Christopher Waltz 
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