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6. - 7. 4. v 17.00
Méďa
Komedie, Fantasy / USA / 106min 

/ titulky / 70,- / 15+
John a jeho mluvící plyšový med-

věd. Náramně si notují v pohledu na 
život, na holky i na práci. John i díky 
tomu velkoryse přehlíží, že okolí se 
na jeho soužití s méďou dívá čím dál 
rozpačitěji. Sežrat mu to dává pře-
devším jeho holka Lori. Hrají: Seth 
MacFarlane, Mark Wahlberg, Mila 
Kunis

6. - 7. 4. v 17.30
Titanic
Drama, Romantický, Katastrofi cký 

/ USA / 194min / 3D, dabing / 100,-
Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm 

ve své pýše říkali, že je nepotopitelný. 
Při první plavbě byli na jeho palubě 
také chudý Jack a bohatá Rose. Pro-
žili spolu nejkrásnější chvíle života a 
slíbili si, že už se nikdy nerozejdou. 
Oscarový snímek z roku 1997. Hrají: 
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, 
Billy Zane

7., 8. 24. 4. v 19.30
Vedlejší účinky
Krimi, Drama, Th riller / USA / 

106min / titulky / 110,-
Taylorovi jsou dokonalý a úspěšný 

mladý pár, který má vše, nač si vzpo-
mene. Pak si však jde Martin sednout 
na čtyři roky do basy za zneužívání in-
formací v obchodním styku a jeho ži-
vot se promění v peklo. Hrají: Rooney 
Mara, Jude Law, Channing Tatum

8. 4. v 17.30
Jack a obři
Dobrodružný, Drama, Fantasy / 

USA / 114min / 3D, dabing / 130,-

21. 4. ve 20.00
Jack a obři

19. 4 - 20. 4. v 17.30
Jack a obři / dabing / 100,-
Když mladý Jack náhodou otevře 

bránu dělící náš svět od hrůzostraš-
ných obrů, vzplane nanovo starodáv-
ná válka. Obři po dlouhých staletích 
vtrhnou na Zemi a snaží se získat 
zpět území, o která v minulosti při-
šli. Hrají: Ewan McGregor, Nicholas 
Hoult, Bill Nighy

8. 4. ve 20.00
Nikdo nesmí chybět
Drama / Čína / 100min / FK, ti-

tulky / 60,-
Daleko v horách severní Číny leží 

vesnička a v ní zapadlá jednotřídka. 
Jediný učitel, kterého tu mají, musí 
však náhle na měsíc pryč. A co najed-
nou s třiceti dětmi, které ve škole ješ-
tě zbyly? Někdo je přece musí učit. 
Hrají: Minzhi Wei, Huike Zhang

9. - 10. 4. v 19.30
Místnost sebevrahů
Drama, Animovaný, Th riller / Pol-

sko / titulky / 110min / 90,- / 15+
Dominik je normální kluk. Má 

mnoho přátel, tu nejvíce sexy holku 
na škole, bohaté rodiče a dostatek fi -
nančních prostředků na nákup znač-
kového oblečení. Ale jeden nevinný 
polibek všechno změní. Hrají: Jakub 
Gierszal, Roma Gasiorowska, Kr-
zysztof Czeczot

9. - 10. 4. ve 20.00
Martin a Venuše
Komedie, Romantický / Česko / 

102min / 110,-
Martin buduje kariéru a Vendula se 

stará o rodinu. Martin je většinu ča-
su v práci, naopak Vendula se stará o 
děti a chod domácnosti a nemá žád-
ný prostor pro sebe. Každý dělá pro 
rodinu maximum, ale zároveň se cítí 
nedoceněný tím druhým. Hrají: Ma-
rek Taclík, Kristýna Boková-Lišková, 
Tomáš Hanák

21. 4. v 17.30
Martin a Venuše

10. 4. v 10.00
Bídníci
Muzikál, Drama, Romantický / 

Velká Británie / 157min / BIO RÁJ, 
titulky / 70,-

12. 4. v 19.30
Bídníci / titulky / 70,-
Bývalý galejník Jean Valjean je pro-

puštěn na podmínku. Netuší však, že 
za zády má posedlého inspektora Ja-
verta, který ctí zásadu, že zloděj zů-
stane vždy zlodějem, a Valjean se zdá 
být jasným příkladem. Hrají: Hugh 
Jackman, Russell Crowe, Anne Ha-
thaway

12. 4. v 17.00
Příběh mého syna
Drama / Itálie, Španělsko, Chorvat-

sko / 127min / titulky / 110,- / 15+
Svobodná matka Gemma přijíždí 

se svým dospívajícím synem Pietrem 
do Sarajeva, aby poznal zemi, ve kte-
ré se narodil. Před 16 lety ji museli 
kvůli bosensko-srbské válce opustit. 
Gemma se tak vrací do míst, která 
v ní probouzejí dávné vzpomínky. 
Hrají: Penélope Cruz, Emile Hirsch, 
Jane Birkin

12. 4. v 17.30
Nespoutaný Django
Western, Akční, Drama / USA / ti-

tulky / 165min / 100,- / 15+
Jižanské drama z období před vy-

puknutím Občanské války, jehož 
hlavním hrdinou je otrok Django. 
Ten má šanci získat díky nájemné-
mu lovci lidí dr. Schultzovi svobo-
du, pokud se mu povede dopadnout 
vraždící bratry Britt lovi. Hrají: Jamie 
Foxx, Christoph Waltz, Leonardo 
DiCaprio

23. 4. ve 20.00
Nespoutaný Django

12., 24. 4. ve 20.00
Pád Bílého domu
Akční, Th riller / USA / 119min / 

titulky / 110,- / 15+
Zcela nečekaný a velmi dobře při-

pravený útok na Bílý dům za bílé-
ho dne završí uvěznění prezidenta 
a jeho nejbližších spolupracovníků 
v nepřístupném bunkru v podzemí 
budovy. Při útoku přežije jediný člen 
jeho ochranky. Hrají: Gerard Butler, 
Morgan Freeman, Radha Mitchell

23. 4 v 17.30
Pád Bílého domu

13. 4. v 15.30
Doba ledová 4: Země v pohybu
Animovaný, Dobrodružný, Kome-

die / USA / 94min / BIJÁSEK, da-
bing / 70,-

14. 4. v 17.30
Doba ledová 4: Země v pohybu 
Oblíbený krysoveverčák se svou 

vášní pro žaludy způsobí katastrofu 
nevídaných rozměrů. Podaří se mu 
zasadit svůj žalud takovým způso-
bem, že se pradávná Pangea začne lá-
mat na jednotlivé kontinenty a dojde 
i k rozdělení naší prehistorické party. 
Hrají: Ray Romano, Queen Latifah, 
John Leguizamo

13. 4. v 17.00
Tenkrát na Západě
Western, Dobrodružný / Itálie, 

USA / 166min / titulky / 70,- / 12+
Opuštěná železniční stanice, na 

které tři muži trpělivě čekají na pří-
jezd vlaku, je legendárním prologem 
jednoho z nejslavnějších westernů v 
historii světové kinematografi e. Sní-
mek z roku 1968. Hrají: Henry Fon-
da, Claudia Cardinale, Charles Bron-
son

14. 4. v 19.30
Tenkrát na Západě

13. 4. v 17.30
Star Wars: Epizoda I 
- Skrytá hrozba
Sci-Fi, Dobrodružný, Akční / USA 

/ 136min / 3D, dabing / 100,-
Galaktickou republikou zmítají ne-

pokoje. Vznikly spory ohledně zda-
nění obchodních cest k odlehlým 
hvězdným soustavám. Chamtivá Ob-
chodní federace doufá, že záležitost 
vyřeší její armáda bojových droidů, 
která začne úplnou blokádu malé 
planety Naboo. Hrají: Liam Neeson, 
Ewan McGregor, Natalie Portman

14. 4. ve 20.00
Star Wars: Epizoda I 
- Skrytá hrozba

13. 4. v 19.30
Paul
Komedie, Sci-fi  / USA, Velká Britá-

nie / 104min / titulky / 70,- / 12+
Paul je mimozemšťan z Oblasti 51, 

z nejstřeženějšího místa v Ameri-
ce. Celou tu dobu vládci světových 
mocností Paula informačně vytěžo-
vali. A protože jim už nemá co říct a 
začíná mít strach, že by se mu vědci 
mohli podívat nejen na zoubek, jed-
noduše zdrhne. Hrají: Simon Pegg, 
Nick Frost, Seth Rogen

14. 4. v 17.00
Paul

13. 4. ve 20.00
Jurský park 
Dobrodružný, Sci-Fi, Th riller / 

USA / 197min / 3D, dabing / 150,- 
(130,- děti)

Po fantastickém nálezu miliony 
let starých D.N.A. se pokusí skupi-
na ambiciózních vědců vytvořit pří-
rodní park s žijícími prehistorickými 
zvířaty na vzdáleném liduprázdném 
ostrově. Oscarový snímek z roku 
1993. Hrají: Sam Neill, Laura Dern, 
Jeff  Goldblum

15. - 16. 4. v 17.30
Babovřesky
Komedie / Česko / 133min / 100,- 

/ 12+
Letní komedie Zdeňka Trošky je 

ze života současné jihočeské vesni-
ce Babovřesky, která s nadhledem a 
komediální nadsázkou, tak trochu v 

duchu Slunce, seno sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu jejím obyva-
telům. Hrají: Lukáš Langmajer, Ve-
ronika Žilková, Jana Synková

30. 4. ve 20.00
Babovřesky

15. - 16. 4. v 19.30
Dávám tomu rok
Komedie, Romantický / Velká Bri-

tánie / 97min / titulky / 110,- / 12+
Není to ještě ani rok, co měli svat-

bu jako z pohádky - a už se objevily 
první problémy. Přitom se zdálo, že 
jsou spolu Nat a Josh, navzdory na-
prosto rozdílným povahám, skuteč-
ně šťastní. Hrají: Rose Byrne, Anna 
Faris, Rafe Spall

15. 4. ve 20.00
Zvuk hluku
Komedie, Krimi, Hudební / Švéd-

sko, Francie / 102min / FK, titulky 
/ 70,- / 12+ 

Policista Amadeus se dostává na 
stopu skupinky hudebních teroristů, 
která se rozhodla ovládnout veřej-
ný prostor svými akustickými útoky. 
Podaří se mu překazit kompozici pro 
šest lékařů, pacienta a operační sál, 
anebo se sám stane obětí války ve-
dené pomocí hudby? Hrají: Bengt 
Nilsson, Sanna Persson, Magnus 
Börjeson

16. - 17. 4. ve 20.00
Nerada ruším
Drama, Komedie / Dánsko / 

90min / titulky / 80,- / 12+
Helena je mladá sympatická dívka 

s poněkud výstředním chováním. V 
jejím životě ji trápí pouze jedna věc. 
Ráda by zjistila, kdo je její biologic-
ký otec, kterého ve svém dětství po-
strádala. Hrají: Nicolas Bro, Lott e 
Andersen, Stine Stengade

25. - 26. 4. v 17.30
Nerada ruším

17. 4. v 10.00
Děti moje
Komedie, Drama, Rodinný / USA 

/ 115min / BIO RÁJ, titulky / 70,- / 
12+

18. 4. v 19.30
Děti moje
Titulky / 70,- / 12+
Ne každý, kdo bydlí na Havaji, má 

v životě havaj. Přesvědčí vás o tom 
George Clooney, který ve fi lmu Děti 
moje podává další ze svých životních 
výkonů. Hrají: George Clooney, 
Shailene Woodley, Amara Miller

19. 4. v 17.00
Děti moje

17. 4. v 19.30
Můj pes Killer
Drama / Slovensko, Česko / 87min 

/ 100,- / 12+
Drama jednoho dne. Osmnáctiletý 

Marek žije v bezútěšném prostředí 
blízko slovensko-moravských hranic 
se svým otcem vinařem a rasistický-
mi kamarády - hooligans. Markovým 
nejlepším přítelem je jeho pes. Hrají: 
Adam Mihál, Irena Bendová, Marián 
Kuruc

18. 4. v 17.00
Můj pes Killer


