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5. 2. v 17:30 (ve 3D), 6. a 21. 2. 
v 15:30 a 7. 2. v 15:00

SpongeBob ve fi lmu: Houba na 
suchu

Kreslený, Animovaný / USA / 
84min / PREMIÉRA , dabing ve 2D i 
3D / 2D za 125,- (děti 100,-), 3D za 
140,- (děti 120,-) 

.. A přitom vše začalo tak idylicky, 
dalším báječným ránem v podmoř-
ském městečku Zátiší Bikin, kde u 
Křupavého kraba stála dlouhatánská 
fronta na mňamózní krabí Burgery 
připravované podle tajného receptu. 
Idyla skončila ve chvíli, kdy se ma-
gickým trikem zmocnil návodu na ty 
nejlepší hambáče pirát Hambivous, 
zaparkoval svoji kocábku na pláži a 
proměnil ji ve stylový stánek s rych-
lým občerstvením.

Režie: P. Tibbitt , M. Mitchell / 
Mluví: Jan Maxián, Antonín Navrá-
til, Igor Bareš

5., 7. a 13. 2. v 19:30, 26. 2. 
v 17:00

Nezlomný
Válečný, Drama / USA / 137min / 

PREMIÉRA , titulky / 120,-
Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr, 

jeho výhodou bylo, že před následky 
svých činů dokázal skoro vždycky 
utéct. Toho si všiml jeho starší bratr 
Pete, kterého napadlo, že by běžecký 
talent mohl využít na závodní dráze. 
Dotáhl to až do amerického olympij-
ského týmu na hry v Berlíně v roce 
1936, kde mimo jiných ohromil i 
Hitlera…

Režie: A. Jolie / Hrají: Jack O’-
Connell, Domhnall Gleeson, Garrett  
Hedlund

5., 6., 7., 10. a 17. 2. ve 20:00, 11. 
a 19. 2. v 17:30 a 21. 2. v 19:30

Jupiter vychází
SciFi / USA / PREMIÉRA , titulky 

2D i 3D (10. 2.) / 100,- (140,- 3D) 
/ 15+

Když se pod noční oblohou narodi-
la Jupiter Jones, znamení napovídala, 
že je předurčena k velkým činům. 
Nyní již dospělá Jupiter sní o hvěz-
dách, ale probouzí se do chladné re-
ality uklízečky toalet a nekonečného 
sledu neúspěchů. Až když na Zem 
dorazí Caine, geneticky upravený bý-
valý armádní lovec, jehož úkolem je 
Jupiter sledovat, začne si uvědomo-
vat naplnění svého osudu.

Režie: D. Ayer / Hrají: Brad Pitt , 
Logan Lerman, Shia LaBeouf 

6., 7., 9., 10. a 25. 2. v 17:30, 14. 
a 15. 2. v 17:00

Babovřesky 3
Komedie / ČR / 103min / 120,-
Zápletka se točí okolo pomsty sta-

rosty Stehlíka a místních chasníků 
Horáčkové… do vesnice se vrací 
kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s 
ním jeho manželka, která Stehlíkovi 
zajistí dotaci, díky níž starosta může 
poslat všech sedm místních drben k 
moři… Akce „likvidace bab“ začíná.

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

8. 2. v 15:00
Jak jsme hráli čáru
Rodinný, Dobrodružný / ČR, SR  / 

102min / BIO SENIOR / 60,- 
Pod řekou Moravou prý vede tunel, 

kterým se dá zdrhnout do Rakouska. 
Jen je potřeba ho najít. Na životě na 
československo-rakouském pomezí 
v šedesátých letech minulého století 
ležela těžká deka, asi jako v každém 
„citlivém“ pohraničním pásmu.

Režie: J. Nvota / Hrají: Milan La-
sica, Libuše Šafránková, Richard La-
buda, Ondřej Vetchý

8. 2. v 19:30
Exodus: Bohové a králové
Mýtický, Akční / Velká Británie, 

USA, Španělsko / 151min / titulky / 
100,- / 12+

Vyrostli jako bratři, ale stali se z 
nich nepřátelé na život a na smrt – 
egyptský faraón Ramses a Mojžíš, 
nalezenec, který se stal legendou. 
Jiná legenda, Ridley Scott , převedla 
jejich nesmrtelný příběh na fi lmové 
plátno.

Režie: R. Scott  / Hrají: Christian 
Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul

9. 2. ve 20:00
Milenky starého kriminálníka
Komedie / Československo / 

106min /FILMOVÝ KLUB ke 1OO 
letům kina / 70,- 

Vlasta Burian se vyprávěním smyš-
lených historek o vraždách svých mi-
lenek pokouší uniknout manželství s 
energickou Anny Ondrákovou. Re-
konstruovanou kopii němé komedie 
plné honiček a dvojnických scén do-
provodí živá hudba.

Režie: S. Innemann / Hrají: Jan W. 
Speerger, Vlasta Burian, Anny Ond-
ráková

10., 16. a 25. 2. v 17:00
Bílý Bůh
Alegorický příběh / Maďarsko, Ně-

mecko, Švédsko / 119min / titulky / 
100,- 

Pes Hagen bojuje proti zlým lidem 
a nakonec i o holý život, ale stále se 
snaží najít svou milovanou Lili, tři-
náctiletou holčičku, od které byl ná-
silně oddělen. Brzy ovšem zjistí, že 
pes je možná nejlepší přítel člověka, 
opačně to ale neplatí. Ve strhujícím 
fi nále se Hagen postaví do čela dvou-
sethlavé psí smečky, aby svým trýzni-
telům vrátil vše i s úroky. Alegorický 
příběh, během nějž hlavní psí i lidští 
hrdinové projdou zásadní proměnou, 
nabízí divákovi silný fi lmový zážitek, 
katarzi a smíření.

Režie: K. Mundruczó/ Hrají: Zsó-
fi a Psott a, Sándor Zsótér, Lili Mono-
ri

11. 2. v 17:00
Jimmy P.
Drama / Francie / 117min / titulky 

/ 80,-
Je polovina padesátých let. Ame-

rický indián Jimmy Picard, který za 
druhé světové války bojoval v Evro-
pě, trpí od návratu domů chvilko-
vými závratěmi, dočasnou slepotou, 
ztrátou sluchu. Lékaři ale nedokáží 
najít žádné fyzické příčiny. Do ne-
mocnice pro válečné veterány proto 
povolají francouzského psychoana-
lytika, antropologa a odborníka na 
kulturu původních obyvatel Ameriky 
Georgese Devereuxe.

Režie: A. Desplechin / Hrají: Beni-
cio del Toro, Mathieu Amalric, Gina 
McKee

11. 2. v 19:30
Burácení
Road movie, Drama, Romantický / 

ČR / 93min / 100,-
Hrdinou příběhu je Adam Verner, 

sochař a vášnivý motorkář, který v 
sebeobraně zabije otce své přítelky-
ně Valerie. Přesto, že otec celou ro-
dinu týral, postaví se všichni proti 
Adamovi a ten je odsouzen na dva-
náct let za vraždu..

Režie: A. Zika / Hrají: Tomáš Hají-
ček, Vica Kerekes, Jana Kolesárová 

12. 2. v 17:00
Birdman
Černá komedie / USA / 119min / 

titulky / 120,- / 15+
Premiéra se pomalu blíží, když se 

představitel titulní role v jeho hře 
během zkoušky za podivných okol-
ností zraní a je třeba ho rychle na-
hradit. Na základě doporučení hlavní 
herečky Lesley  a na naléhání Rigga-
nova nejlepšího přítele a producen-
ta Jakea, Riggan nakonec neochotně 
přijme Mikea Shinera, který je ale 
naprosto neřízenou střelou.

Režie: A. G. Iñárritu / Hrají: Mi-
chael Keaton, Zach Galifi anakis, Ed-
ward Norton

12. - 18., 20. - 22., 27. a 28. 2. 
(časy projekcí na webu)

Padesát odstínů šedi
Erotický / USA / 124min / 

PREMIÉRA , titulky / 130,-
Studentka literatury Anastasia je 
podle vlastních slov nezajímavá a 
nudná „šedá myš“ s nízkým sebevě-
domím, pravý opak tajemného pod-
nikatele Christiana Greye, kterého 
přišla vyzpovídat pro článek do stu-
dentského časopisu. Přestože se ji 
Grey svým chladným a odměřeným 
chováním snaží odradit, má ho plnou 
hlavu, což ještě prohloubí jejich opa-
kovaná pracovní setkání. 

Režie: S. Taylor-Johnson / Hrají: 
Jamie Dornan, Dakota Johnson, 
Marcia Gay Harden

13. 2. v 17:00 a 28. 2. v 15:00
Co jsme komu udělali?
Romantická komedie / Francie / 

97min / 90,- / 12+
Na životě je krásné, že se v něm 

nedá nic předem naplánovat. Napří-
klad Verneuilovi si byli jistí tím, že se 
jejich čtyři nádherné inteligentní dcery 
provdají za výjimečné muže. A výsle-
dek?

Režie:  P. de Chauveron / Hrají: 
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abitt an, Medi Sadoun

14. 2. v 15:00
Tučňáci z Madagaskaru
Animovaná komedie/ USA / 90min 

/ dabing / 100,- (děti 80,-)
Objevte tajemství nejlepších a nej-

vtipnějších supertajných agentů světa: 
Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. 
Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, 
jsou i nejvýkonnější úderná jednotka 
tajných agentů. 

Jsou připravení kdykoliv a kdekoliv 
zasáhnout i při sebemenším ohrožení 
světa.

Režie: E. Darnell, S. J. Smith / Muví: 
Igor Bareš, Libor Terš, Pavel Tesař

15. 2. v 19:30
96 hodin: Zúčtování
Akční / Francie / 108min / 110,- / 

12+
Bryanův sen, užívat si poklidného 

života, se nenávratně rozplývá. Jeho 
manželka Lenore je nalezena brutálně 
zavražděna. Z její smrti je podezřelý 
právě Bryan. 

Podaří se mu uniknout zatčení a stává 
se lovnou zvěří všech policejních jed-
notek v USA.

Režie: O. Megaton / Hrají: Liam Ne-
eson, Maggie Grace, Famke Janssen

16. 2. ve 20:00
Opři žebřík o nebe
Dokument / ČR / 100min / FIL-

MOVÝ KLUB, slovenská verze, 
české titulky / 90,-

Marián Kuff a je farářem v malé ves-
nici Žakovce pod Tatrami na Sloven-
sku. Na faře se stará o bezdomovce, 
bývalé vězně, děvčata a kluky z dět-
ských domovů, tělesně postižené a 
týrané matky s dětmi. 

Okolo 250 lidí. Někdo zemře, 
někdo se narodí, někdo odejde... 
Příběhy bezdomovců, alkoholiků, 
feťáků a dalších ztracených existen-
cí slouží ve fi lmu kromě své vlastní 
síly a zajímavosti také jako zrcadlo k 
počínání, životu, víře a náboženské a 
osobní fi losofi i faráře.

Režie: J. Ševčíková / Vystupují: 
Marián Kuff a a další

18. 2. ve 20:00
Okno do dvora
Th riller / USA 1954 / 112min / ti-

tulky, PROJEKT 100 / 100,- / 12+
Fotograf J. B. Jeff  Jeff ries je kvůli 

zlomené noze odkázán na kolečkové 
křeslo. Jeho společníkem se v dlou-
hých chvílích stane okno vedoucí 
přímo do dvora, odkud má Jeff  vý-
hled do bytů svých sousedů. Sledo-
vání osudů nájemníků z protějšího 
domu ho pohltí natolik, že začne po-
dezřívat jednoho z nich z vraždy své 
manželky.

Režie: A. Hitchcock / Hrají: James 
Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey

19. a 25. 2. ve 20:00, 20. 2. 
v 17:30, 1. 3. v 19:30

Kingsman: Tajná služba
Komedie, Akční / Velká Británie, 

USA / 129min / PREMIÉRA , titul-
ky / 120,- / 12+

Tato špionážní služba je oproti 
jiným britským službám rozhodně 
nevládní a pochopitelně supertajná. 
Počet jejích agentů je pevně daný a 
za každého, který odešel (většinou 
nedobrovolně a bolestně), nastoupí 
pečlivě vycvičený a otestovaný no-
váček, kterého doporučí některý z 
agentů ve službě.

Režie:  M. Vaughn / Hrají: Colin 
Firth, Taron Egerton, Mark Hamill

21. 2. ve 20:00
Vetřelec (1979)
Sci-Fi, Horor / USA / 116min / 

FILMOVÝ KLUB, režisérský střih, 
titulky / 100,- / 12+

Posádka kosmické dopravní lodi 
Nostromo, která míří z obchodních 
cest zpět na Zemi, je palubním počí-
tačem předčasně probuzena ze spán-
ku. Pasažéři zjišťují, že loď zachytila 
jakýsi vzdálený signál. Zanedlouho 
přistanou na pusté planetě, odkud 
signál pochází, a objeví havarované 
kosmické plavidlo, v němž najdou 
podivnou líheň se spoustou velkých 
vajec…

Režie: R. Scott  / Hrají: Sigour-
ney Weaver, Tom Skerritt , Veronica 
Cartwright

22. 2. v 17:30
Tosca (MET opera)
Opera / USA / 138min / titulky / 

300,-
Jde o jednu z mála oper, ve které 

žádná z hlavních postav nepřežije 
celá tři jednání až do konce. Její děj 
se odehrává v Římě v červnu roku 
1800. Církevní stát je dobyt fran-
couzskými vojsky a Cesare Angelott i 
náleží k vládě dosazené Napoleonem. 
Králi Ferdinandu IV. Neapolskému 
se však podařilo dočasně Francouze 
z Říma vytlačit a zřídit státní policii 
vedenou baronem Scarpiou.

Skladatel: Giacomo Puccini


