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pondělí 1. - středa 3. března
v 17.30 a ve 20 hodin /R
VYFIČ!
Ellen Page má ráda rock a její život
kdesi v Texasu stojí za dvě věci, ale
když narazí na závody na kolečkových bruslích, tak se konečně rozjede
naplno.
čtvrtek 4. - pondělí 8. března
v 17.30 a ve 20 hodin /R
ČTVRTÝ DRUH
Mrazivě znepokojivý sci-fi thriller s
Millou Jovovich v hlavní roli je natočen podle skutečných událostí v aljašském městě, kde sovy vidí, jak mizejí
lidé.
úterý 9. března
v 17.30 a ve 20 hodin /R
sobota 13. a neděle 14. března
v 19.30 hodin /E
SHERLOCK HOLMES
Svoji verzi geniálního Holmese a
doktora Watsona přinášejí Robert
Downey Jr. a Jude Law, kteří používají nejen svůj důvtip a logiku, ale také
pěsti.
pátek 12. - středa 17. března
v 17.30 hodin /E
DEŠŤOVÁ VÍLA
V nové české pohádce jde dešťová

Kultura

víla krajem převlečená za chudou ženu a když vidí, jak se mezi lidmi vytrácí dobro a láska, rozhodne se jim
vzít vodu...

obsazeného filmu, jenž v čase jediného dne líčí šťastné i smutné chvíle
těch, kteří se potkávají, kteří odcházejí.

pátek 12. - neděle 14. března
v 17 a ve 20 hodin /R
AVATAR
Dechberoucí film desetiletí vypráví příběh ze vzdálené budoucnosti, v
němž se člověk vtělený do mimozemského těla noří do světa jiné planety.

čtvrtek 18. - neděle 21. března
ve 20 hodin /R
pondělí 22. března
v 17 hodin / kinosál Edison
úterý 23. a středa 24. března
v 17 a v 19.30 hodin /E
IMAGINARIUM
DR. PARNASSE
Před tisíci lety uzavřel doktor Parnassus dohodu s ďáblem, aby získal
nesmrtelnost, ale nic není trvalé, ani
smrt. Úžaslý Johnny Depp v úžasném
filmu.

pondělí 15. - středa 17. března
v 17.30 a ve 20 hodin /R
Percy Jackson:
ZLODĚJ BLESKU
Heroický epos vypráví o klučinovi, synovi Poseidona, který na své
dobrodružné cestě potkává Medúzu,
Charóna i další potomky olympských
bohů.
čtvrtek 18. - neděle 21. března
v 17 hodin /E
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Mikuláš a jeho kamarádi Kryšpín,
Augustýn, Vendelín, Viktorín, Fridolín a Celestýn se se svými patáliemi
konečně objevili na filmových plátnech.
čtvrtek 18. - neděle 21. března
v 17.30 hodin /R
NA SV. VALENTÝNA
Julia Roberts v jedné z rolí hvězdně
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čtvrtek 25. - neděle 28. března
v 17.30 hodin /R
POUTA
Píše se rok 1982 a Antonín, příslušník tajné policie, má v sobě nezměrný
vztek na všechno kolem, rodina ho
nudí a práce ubíjí... a zbývá posedlost.
sobota 27. a neděle 28. března
v 19.30 hodin /E
BRATŘI
Herecké hvězdy Tobey Maguire,
Natalie Portman a Jake Gyllenhaal
excelují v příběhu rodiny, kterou rozřízne ostrý souboj dvou bratrů o jednu ženu.

pondělí 22. - středa 24. března
v 17.30 hodin /R
KAWASAKIHO RŮŽE
Za každou lží se skrývá pravda a za
ní pravda ještě hlubší a není nikdo,
kdo by rozsoudil minulé viny, a nikdo, kdo by je odpustil - nový film Jana Hřebejka.

sobota 27. - středa 31. března
v 17 hodin /E
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Komiksový fenomén mnoha generací je zpět a roztomilí Chipmunkové
už nejsou sami - tentokrát s nimi zpívá, tančí a křičí dívčí trio Chipettky.

pondělí 22. - neděle 28. března
ve 20 hodin /R
LÍTÁM V TOM
George Clooney v roli muže s hlavou v oblacích, specialisty na propouštění, stoprocentního sobce,
neodolatelně nesympatického vlka
samotáře.

pondělí 29. - středa 31. března
v 17.30 hodin /R
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Představte si, že se s ním rozvedete, ale když ho po deseti letech znovu potkáte, tak jste zase na začátku...
jako v romantické komedii s Meryl
Streepovou.

