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V žonglování nikdy nevynikal a po-
pravdě ho ani nikdy nezkoušel, teď 
ale bude muset vybalancovat partič-
ku solidně naštvaných Rusů, britskou 
MI5, mezinárodní teroristy a také 
svoji manželku s nekřesťansky dlou-
hýma nohama. Charlie Mortdecai, 
světem protřelý obchodník s uměním 
a na částečný úvazek i podvodník, se 
zapojuje do honby za ukradeným ob-
razem. Pro svou zemi, pro královnu... 
a pro peníze.
Režie: D. Koepp / Hrají: Johnny 

Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan Mc-
Gregor
 
2. a 21. 3. v 17:00
Hodinový manžel
Drama, Komedie / ČR / 90,- / 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 domác-
nosti rozličným dámám. Jak se však 
časem ukáže, nejen domácnosti.
Režie: T. Svoboda / Hrají: Bolek Po-

lívka, Eva Holubová, Lukáš Latiňák, 
David Matásek
 
2., 4., 6., 8., 13., 14., 15., 19., 21., 

23 a 23. 3. (časy projekcí na webu)
Padesát odstínů šedi
Erotický / USA / 124min / titulky / 

120,-
Studentka literatury Anastasia je 

podle vlastních slov nezajímavá a 
nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědo-
mím, pravý opak tajemného podnika-
tele Christiana Greye, kterého přišla 
vyzpovídat pro článek do studentské-
ho časopisu. Přestože se ji Grey svým 
chladným a odměřeným chováním 
snaží odradit, má ho plnou hlavu, což 
ještě prohloubí jejich opakovaná pra-
covní setkání. 
Režie: S. Taylor-Johnson / Hrají: 

Jamie Dornan, Dakota Johnson, Mar-
cia Gay Harden
 
2., 8. a 18. 3. v 19:30, 12. a 20. 3. 

v 17:00
Focus
Akční / USA / 105min / titulky / 

100,- 
Dvojnásobný držitel nominace na 

Oscara Will Smith hraje podvodníka, 
který se romanticky zamiluje do začí-
nající podfukářky, a když se ním příliš 
sblíží, rozejde se s ní. O tři roky poz-
ději se jeho bývalá láska objeví v Bue-
nos Aires a on je vyšachován ze hry, 
kterou sám rozehrál. Aby bylo vše 
ještě zamotanější, oba stejně nápaditě 
rozehrávají své podvody a oba chtě-
jí podfouknout stejného miliardáře, 
majitele mezinárodního závodního 
týmu. 
Režie: G. Ficarra, J. Requa / Hrají: 

Adrian Martinez, Margot Robbie, 
Rodrigo Santoro, Will Smith 
 
2. 3. ve 20:00
Kukuřičný ostrov
Drama / Gruzie, Německo, ČR / 

100min / Filmový klub, titulky / 90,-
Film vypráví o osudu dědečka a 

vnučky, jejichž smyslem života je 
zasít, pěstovat a sklidit malé kuku-
řičné pole na ostrově uprostřed řeky, 
oddělující Gruzii od Abcházie. Do je-
jich tichého života postupně vstupují 
muži zvenčí - zraněný voják a hranič-
ní patrola.
Režie: G. Ovashvil / Hrají: Ilyas Sal-

man, Mariam Buturishvili, Irakli Sa-
mushia

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

Drama / Německo / 98min / titulky 
/ 90,- / 12+
Červen 1945. Domů do Berlína se 

vrací zraněná a zjizvená Nelly, která 
přežila Osvětim. Společnost jí dělá 
Lene, zaměstnankyně Židovské agen-
tury a Nellyina kamarádka z předvá-
lečných dob. Nelly se ještě zcela ne-
zotavila po operaci tváře a navzdory 
Leniným varováním se vydává hledat 
svého manžela Johnnyho.
Režie: Ch. Petzold / Hrají: Nina 

Hossová, Ronald Zehrfeld, Nina 
Kunzendorfová
 
3. 3. v 19:30
Kód Enigmy
Životopisný / Velká Británie, USA / 

114min / titulky / 110,- / 12+
V zimě roku 1952 britská policie do-

stala hlášení o vloupání do domu pro-
fesora matematiky a kryptoanalytika 
Alana Turinga. Namísto pachatele to-
hoto zločinu však v poutech odvedli 
samotného Turinga, který byl obvi-
něn ze sexuálních přestupků a čekal 
ho zničující soudní proces. Téměř 
nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde 
o válečného hrdinu, který se spolu s 
týmem podílel na prolomení kódu 
legendárního německého šifrovacího 
stroje Enigma. 
Režie: M. Tuldum / Hrají: Bene-

dict Cumberbatch, Keira Knightley, 
Matt hew Goode
 
3. a 15. 3. ve 20:00, 9. 3. v 19:30
Fotograf
Tragikomedie / ČR / 133min / 100,- 

/ 15+
Středem Janova života vždy byly 

ženy. Ať ty, které pózovaly před objek-
tivem jeho fotoaparátu, nezřídka po-
stavy až pitoreskní, či ty, jež ho obklo-
povaly v soukromí. Dcery, manželky, 
milenky, sexuální přítelkyně, intelek-
tuální obdivovatelky. Jedny nezištně 
milující a oddané, jiné podváděné a 
zhrzené, další sdílející s rozkoší jeho 
bouřlivý život.
Režie: I. Pavlásková / Hrají: Karel 

Roden, Marie Málková, Vilma Cibul-
ková
 
4. 3. v 17:00
Bílý Bůh
Alegorický příběh / Maďarsko, Ně-

mecko, Švédsko / 119min / titulky / 
100,- 
AKCE: DÁRKOVÉ KRMIVO 

ZDARMA KE VSTUPNÉMU! Pes 
Hagen bojuje proti zlým lidem a na-
konec i o holý život, ale stále se snaží 
najít svou milovanou Lili, třinácti-
letou holčičku, od které byl násilně 
oddělen. Brzy ovšem zjistí, že pes je 
možná nejlepší přítel člověka, opač-
ně to ale neplatí. Ve strhujícím fi nále 
se Hagen postaví do čela dvousethla-
vé psí smečky, aby svým trýznitelům 
vrátil vše i s úroky. Alegorický příběh, 
během nějž hlavní psí i lidští hrdino-
vé projdou zásadní proměnou, nabízí 
divákovi silný fi lmový zážitek, katarzi 
a smíření.
Režie: K. Mundruczó/ Hrají: Zsófi a 

Psott a, Sándor Zsótér, Lili Monori
 
5. 3. v 17:00
Nezlomný
Válečný, Drama / USA / 137min / 

titulky / 110,-
Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr, 

jeho výhodou bylo, že před násled-
ky 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 Hit-
lera…
Režie: A. Jolie / Hrají: Jack O’Con-

nell, Domhnall Gleeson, Garrett  
Hedlund
 
5. a 12. 3. v 17:30, 7., 14. a 22. 3. v 

15:30, 8. 3. v 15:00 a 13. 3. v 17:00
Asterix: Sídliště Bohů
Pohádka / Francie / 2D i 3D dabing 

/ 85min / 140,- ve 3D a 120,- ve 2D
Asterix a Obelix svou malou vesnici, 

ukrytou v hlubokém lese, oplývajícím 
chutnými divočáky, nadevše milují. 
Přece nedopustí, aby se z jejich milo-
vaného domova stal pouhý turistický 
skanzen. Musejí nabrousit veškerý 
svůj důvtip a pokusit se prohnaného 
Caesara v této podlé bitvě porazit…
Režie: L. Clichy / Mluví: Pavel Tráv-

níček, Jiří Štěpnička, Karel Heřmánek
 
5., 6. a 21. 3. v 19:30, 7., 8. a 24. 3. 

v 17:30, 11. a 20. 3. ve 20:00, 14. a 
16. 3. v 17:00
Kobry a užovky
Drama / ČR / 111min / 120,- / 15+
Užovka je ztracen ve svém vlastním 

životě. Ale naskytne se mu šance, kte-
rou nehodlá promarnit. Jeho bratr 
Kobra je magor, nezodpověděné dítě 
a feťák, bydlící s věčně opilou mat-
kou. Staví vzdušné zámky a vykrádá 
chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by 
Užovka mohl být už konečně šťastný, 
se objeví Kobra. Užovka se mu roz-
hodne dát pořádnou lekci, situace se 
ale vymkne kontrole. 
Režie: J. Prušinovský / Hrají: Matěj 

Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek
 
5., 6., 7., 13. a 25. 3. ve 20:00, 9. 3. 

v 17:00, 14. a 16. 3. v 17:30
Americký sniper
Akční, Biografi cký / USA / 133min 

/ PREMIÉRA , titulky /  100,- / 15+
Odstřelovač jednotek SEAL ame-

rického námořnictva Chris Kyle je 
vyslán do Iráku s jediným úkolem: 
chránit své bratry ve zbrani. Jeho ne-
omylná přesnost zachrání na bojišti 
velký počet životů, a když se rozšíří 
pověsti o jeho odvážných husarských 
kouscích, vyslouží si přezdívku „Le-
genda“. Ale po návratu domů Chris 
zjišťuje, že na válku nedokáže zapo-
menout.
Režie: C. Eastwood / Hrají: Bradley 

Cooper, Sienna Miller
 
6. a 11. 3. v 17:00, 8. a 21. 3. v 

15:30
SpongeBob ve fi lmu: Houba na 

suchu
Kreslený, Animovaný / USA / 84min 

/ dabing / 110,- (děti 90,-) 
A přitom vše začalo tak idylicky, dal-

ším báječným ránem v podmořském 
městečku Zátiší Bikin, kde u Křupa-
vého kraba stála dlouhatánská fronta 
na mňamózní krabí Burgery připra-
vované podle tajného receptu. Idyla 
skončila ve chvíli, kdy se magickým 
trikem zmocnil návodu na ty nejlepší 
hambáče pirát Hambivous, zaparko-
val svoji kocábku na pláži a proměnil 
ji ve stylový stánek s rychlým občer-
stvením.
Režie: P. Tibbitt , M. Mitchell / 

Mluví: Jan Maxián, Antonín Navrátil, 
Igor Bareš
 
7. 3. v 17:00 a 18. 3. v 17:30
E.A. Poe: Podivný experiment
Th riller / USA / 112min / titulky / 

100,- / 12+
Kde je hranice mezi zdravým rozu-

mem a šílenstvím? Kdo si troufne, 
najde odpověď v děsivé atmosféře 
viktoriánského ústavu pro choromysl-
né.  Napínavý thriller vznikl podle po-

vídky otce hororu a detektivky Edgara 
Allana Poea „Metoda doktora Téra a 
profesora Péra“ a její překvapivé vyús-
tění je jen jedním z nečekaných zvra-
tů fi lmu.
Režie: B. Anderson / Hrají: Kate 

Beckinsale, Michael Caine, Jim Stur-
gess, Ben Kingsley
 
7. 3. v 19:30, 22. 3. v 17:00
Co jsme komu udělali?
Romantická komedie / Francie / 

97min / 80,- / 12+
Na životě je krásné, že se v něm nedá 

nic předem naplánovat. Například 
Verneuilovi si byli jistí tím, že se jejich 
čtyři nádherné inteligentní dcery pro-
vdají za výjimečné muže. A výsledek?
Režie:  P. de Chauveron / Hrají: 

Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abitt an, Medi Sadoun
 
9. 3. ve 20:00
Údolí včel
Drama, Historický / Československo 

1967 / 96min / Filmový klub / 70,- 
Příběh zobrazuje svár mezi vnuce-

nou příslušností k asketickému kři-
žáckému řádu a touhou po svobod-
ném životě. Fanatický rytíř Armin 
von Heide pronásleduje svého pří-
tele Ondřeje, potomka českého ze-
manského rodu, jenž uprchl a vrací 
se zpátky na rodnou tvrz. Rytíř je 
rozhodnut jej potrestat za provinění 
proti regulím řádu a během Ondře-
jovy svatební noci vnikne do ložnice 
jeho nevěsty…
Režie: F. Vláčil / Hrají: Petr Čepek, 

Jan Kačer, Zdeněk Kryzánek, Věra 
Galatíková
 
10. a 25. 3. v 17:00
Divočina
Drama / USA / 115min / titulky / 

110,- / 15+
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mi-

zerně, má všeho plné zuby a všechno 
se kolem něj hroutí. Cheryl, hlavní 
hrdinka fi lmu Divočina, se takto cítí 
už delší dobu. Po smrti matky a kra-
chu manželství, si myslí, že už přišla 
o všechno. Do života jí navíc vstoupí 
i drogy a náhodné známosti na jednu 
noc. A když už má pocit, že nemá co 
ztratit, udělá nejimpulzivnější roz-
hodnutí svého života.
Režie: J.-M. Vallée / Hrají: Reese 

Witherspoon, Laura Dern, Th omas 
Sadoski
 
10. a 23. 3. v 19:30
Big Eyes
Životopisný / Velká Británie/ 

106min / titulky / 110,- / 12+
Na sklonku čtyřicátých let dosáhl 

malíř Walter Keane neuvěřitelného 
úspěchu se záhadnými obrazy tváří 
s velkýma očima. Bizarní a šokují-
cí pravda však nakonec vyšla najevo. 
Zjistilo se, že Walterovi práce nebyly 
ve skutečnosti vůbec vytvořeny jím, 
ale jeho manželkou Margaret. Keane, 
jak se zdálo, žil kolosální lží, kterou 
oklamal celý svět.
Režie: T. Burton / Hrají: Amy 

Adams, Christopher Waltz
 
10. 3. ve 20:00
Jupiter vychází
SciFi / USA / 127min / 3D titulky / 

130,- / 15+
Když se pod noční oblohou narodila 

Jupiter Jones, znamení napovídala, že 
je předurčena k velkým činům. Nyní 
již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale 
probouzí se do chladné reality uklí-
zečky toalet a nekonečného sledu 
neúspěchů. Až když na Zemi dorazí 
Caine, geneticky upravený bývalý ar-
mádní lovec, jehož úkolem je Jupiter 


