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sledovat, začne si uvědomovat napl-
nění svého osudu.
Režie: bratři Wachowski / Hrají: 

Channing Tatum, Mila Kunis, Eddie 
Redmayne, Sean Bean
 
11. 3. v 17:30 a 25. 3. v 19:30
Whiplash
Drama, Hudební / USA / 106min / 

titulky / 80,- 
Jednoho večera na Andrewa, který 

právě cvičí na bicí, narazí Terence 
Fletcher, dirigent, proslavený svým 
učitelským talentem ve stejné míře 
jako svými nemilosrdnými praktika-
mi. Ačkoliv si spolu toho večera pří-
liš mnoho nesdělí, probudí Fletcher 
v Andrewovi touhu dosáhnout svého 
cíle. K Andrewovu překvapení další-
ho dne Fletcher požádá o to, aby byl 
Andrew přidělen k jeho kapele. Tento 
jediný čin mladíkovi navždy změní 
život.
Režie: D. Chazelle / Hrají: Miles Tel-

ler, J.K. Simmons, Melissa Benoist
 
11. 3. v 19:30
Vetřelec (1979)
Sci-Fi, Horor / USA / 116min / reži-

sérský střih, titulky / 100,- / 12+
Posádka kosmické dopravní lodi 

Nostromo, která míří z obchodních 
cest zpět na Zemi, je palubním počíta-
čem předčasně probuzena ze spánku. 
Pasažéři zjišťují, že loď zachytila jaký-
si vzdálený signál. Zanedlouho při-
stanou na pusté planetě, odkud signál 
pochází, a objeví havarované kosmic-
ké plavidlo, v němž najdou podivnou 
líheň se spoustou velkých vajec…
Režie: R. Scott  / Hrají: Sigour-

ney Weaver, Tom Skerritt , Veronica 
Cartwright
 
12. a 20. 3. v 19:30
Sama nocí tmou
Romantický, Horor / USA  / 99min 

/ titulky / 90,- / 12+
Po Zkaženém městě, domově pasá-

ků, dealerů a prostitutek, se po no-
cích toulá mladá osamělá upírka a 
podle vlastních měřítek nastoluje po-
řádek. Až nečekané setkání s Perským 
Jamesem Deanem vytrhne Dívku z 
její osamělé a smutné rutiny. Mladý 
muž je totiž snad posledním obyvate-
lem tohoto města, který si uvědomuje 
rozdíl mezi dobrem a zlem.
Režie: A. L. Amirpour / Hrají: She-

ila Vand, Marshall Manesh, Mozhan 
Marnò
 
12. 3. ve 20:00
Perný den
PROJEKT 100 / Hudební, Kome-

die / Velká Británie 1964  / 87min / 
titulky / 100,- 
Beatlemanie a jeden obyčejný den v 

životě nejslavnější hudební skupiny 
všech dob. Skvělá hudba a anglický 
humor v podání čtyř známých zpě-
váků: Johna Lennona, Paula McCart-
neyho, George Harrisona a Ringa 
Stara. Je to jejich fi lmový debut, který 
získal ocenění - Nejlepší britský fi lm 
roku 1964 v kategorii muzikál/kome-
die.
Režie: R. Lester / Hrají: John Len-

non, Paul McCartney, George Harri-
son, Ringo Starr
 
15. 3. v 17:00
S láskou, Rosie
Romantická komedie / Velká Britá-

nie / 102min / titulky / 100,-
Rosie a Alex, hrdinové romantic-

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

Režie: Ch. Ditt er / Hrají: Lily Col-
lins, Sam Clafl in, Christian Cooke
 
16. 3. ve 20:00
Je nám spolu dobře
Dokument / ČR / 75min / Filmový 

klub  / 70,- 
Dokumentární portrét rodiny sinolo-

ga, který se vydává do čínského malo-
města naplnit své sny a navázat na čín-
sko-československé vztahy započaté v 
padesátých letech minulého století. 
Zachycení reálného života současné 
Číny očima nezaujatého pozorovatele 
v kontrastu s adaptací mladého a silně 
věřícího páru na nové prostředí.
Režie: S. Dlouhý / Hraje: Jiří Ko-

hout
 
16. 3. v 19:30
Hobit: Bitva pěti armád
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový 

Zéland / 144min / 2D / 80,- 
Th orinova posedlost hromaděním 

znovu nabytého pokladu, kterému i 
přes Bilbovu snahu obětuje přátel-
ství i čest, dožene Hobita k zoufalé-
mu a nebezpečnému rozhodnutí. Ale 
ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, 
o jehož krocích nikdo kromě čaroděje 
Gandalfa nic netuší, tajně vyslal ob-
rovskou armádu Skřetů, aby zaútočila 
na Osamělou horu.
Režie: P. Jackson / Hrají: Benedict 

Cumberbatch, Cate Blanchett , Elijah 
Wood
 
17. 3. od 18:00 do 22:30
Expediční kamera je o skutečném ži-

votě, o dobrodružství, divoké přírodě, 
extrémních zážitcích i sportech.

17. 3. v 17:30
My jsme nejlepší!
Drama / Švédsko / 102min / titulky 

/ 110,-
Dvě 13leté dívky Bobo a Klara vy-

růstají ve Stockholmu 80. let a cítí se 
přehlížené vlastními rodiči. Jsou osa-
mělé, naštvané, jen tak se potlouka-
jí po ulicích a rozhodnou se založit 
punkovou kapelu, i navzdory tomu, 
že neumí hrát na žádný hudební ná-
stroj. V místním mládežnickém klubu 
„vymlátí“ z nástrojů hrůznou píseň o 
hodinách tělesné výchovy a záchra-
ně dětí v Africe, ale stále to není ono. 
Když se však k nim přidá slušná a vě-
řící Hedvig s výjimečným hudebním 
talentem, jejich kapela i hudba náhle 
dávají smysl.
Režie: L. Modysson / Hrají: Mira 

Barkhammar, Mira Grosin, Liv Le-
Moyne
 
17. 3. ve 20:00
Birdman
Černá komedie / USA / 119min / 

titulky / 100,- / 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 nahra-
dit. Na základě doporučení hlavní he-
rečky Lesley  a na naléhání Rigganova 
nejlepšího přítele a producenta Jakea, 
Riggan nakonec neochotně přijme 
Mikea Shinera, který je ale naprosto 
neřízenou střelou.
Režie: A. G. Iñárritu / Hrají: Micha-

el Keaton, Zach Galifi anakis, Edward 
Norton
 
18. 3. ve 14:30
Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Komedie, Dobrodružný / USA / 

89min / dabing / 100,-
Živé i neživé hrdiny přírodovědné-

ho muzea v New Yorku ale čeká ne-
milé překvapení. Zlatá deska začíná 
navzdory svému materiálu korodovat 

a kouzlo se pomalu leč neúprosně 
vytrácí. Pro oživlé exponáty a jejich 
ochránce Larryho tím začínají nejen 
krušné chvilky ale i jejich největší 
dobrodružství, které je přivede až za 
Atlantik.
Režie: S. Levy / Hrají: Ben Stiller, 

Robin Williams, Dan Stevens

BABY BIO >>> MAMINKY a TA-
TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti 
bude v sále připraven koberec s hrač-
kami a pro vás fi lm. Do sálu si vez-
mete vše, co budete potřebovat a po 
celou dobu projekce bude v sále pří-
tmí. Film poběží se sníženou hlasitos-
tí. Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁ-
ME a vy se můžete jít BAVIT. <<<
 
18. 3. ve 20:00
Železná srdce
Válečný, Akční / USA / 135min / ti-

tulky / 80,- / 15+
Duben 1945. Zatímco se spojenecká 

armáda pokouší o fi nální ofenzívu na 
evropské frontě, ujímá se válečný ve-
terán, armádní seržant Wardaddy,  ve-
lení tanku Sherman a vydává se s jeho 
pětičlennou posádkou na vražednou 
misi v týlu nepřítele.
Režie: D. Ayer / Hrají: Brad Pitt , 

Logan Lerman, Shia LaBeouf
 
19., 22. a 29. 3. v 19:30
Gunman: Muž na odstřel
Akční, Krimi, Drama / USA, Fran-

cie / 115min / PREMIÉRA , titulky / 
110,- / 12+
Jim bude muset očistit své jméno 

a postavit se organizaci, pro kterou 
pracoval. Býval jejím vykonavatelem, 
dělal strašné věci a byl přesvědčen, že 
pomáhá světu. Mýlil se a jeho bývalí 
zaměstnavatelé se ho teď snaží zabít. 
Režie: P. Morel / Hrají: Sean Penn, 

Javier Bardem, Ray Winstone
 
19., 21., 22. a 31. 3. ve 20:00, 20., 

25. a 28. 3. v 17:30
Rezistence
Sci-Fi, Akční / USA / 119min / 

PREMIÉRA , titulky / 110,- / 12+
Druhý díl knižní a fi lmové série Di-

vergence. Pokračování s názvem Re-
zistence je po úspěchu prvního dílu 
o poznání velkolepější a výpravnější, 
nepostrádá velkou dávku akce a triků.  
Idylická společnost žijící v symbió-
ze různých frakcí je nyní na pokra-
ji války, osudy všech nabírají rychlý 
spád a každá volba má své následky. 
Tris není výjimkou. 
Režie: R. Schwentke / Hrají: Shaile-

ne Woodley, Th eo James, Kate Win-
slet, Naomi Watt s
 
22. 3. v 15:00
Babovřesky 3
BIO SENIOR / Komedie / ČR / 

103min / 70,- (Diváci od 65 let za 
polovinu)
Zápletka se točí okolo pomsty sta-

rosty Stehlíka a místních chasníků 
Horáčkové… do vesnice se vrací kon-
trolor 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
 
22. 2. v 17:30
Zimní pohádka (ROH balet)
Balet / Velká Británie / 140min / 

200,-
Dva králové, Leontes a Polixenes, se 

znají od dětství, znovu se ale setkají 
až v dospělosti. Leontes, král Sicílie, je 

ženatý s Hermionou; ke svatbě jí vě-
noval krásný smaragd. Mají syna Ma-
millia a jsou spolu nesmírně šťastni. 
Český král Polixenes navštíví Leon- 
tův dvůr. Má radost, že se shledává 
se starým přítelem, na jehož panství 
se zdrží devět měsíců. Ve chvíli, kdy 
odjíždí, porodí Hermiona své druhé 
dítě.
Záznam baletu.
 
23. 3. ve 20:00
No
Drama, Historický / Chille, Francie, 

USA / 118min / FILMOVÝ KLUB, 
titulky / 70,- 
Píše se rok 1988 a René se vrací ze 

stáže v USA, kde se učil, jak dobře 
prodat coca colu, a hned se zapojuje 
do dění v rodném Chile. Povede totiž 
kampaň demokratických stran proti 
stárnoucímu despotickému generálo-
vi. Snímek nominovaný na Oscara za 
nejlepší neanglicky mluvený fi lm je 
lehkým, místy až groteskním pohle-
dem na osmdesátá léta, a především 
na to, že pravda je sice jenom jedna, 
ale abychom ji dokázali prodat, ne-
smíme ji lidem říkat úplně celou.
Režie: P. Larraín / Hrají: Gael García 

Bernal, Alfredo Castro, Néstor Can-
tillana
 
24. 3. v 17:00
Sex v Paříži
Komedie / Francie / 116min / titul-

ky / 80,- / 15+
Paříž. Láska. A samozřejmě francouz-

ské ženy: svobodné, nepředvídatel-
né, sofi stikované a vášnivé. Rozhodly 
se svá tajemství odhalit a podělit se s 
nimi. Je to komedie o kariéře, dětech, 
lásce, sexu a hlavně o tom, koho a co 
ženy chtějí…
Režie:  A. Dana
 
24. 3. v 19:30
Slídil
Th riller / USA / 117min / titulky / 

100,- / 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 co-
koliv.
Režie: D. Gilroy / Hrají: Jake Gyllen-

haal, Bill Paxton, Rene Russo
 
26. 3. v 17:00
Město 44
Drama, Válečný / Polsko / 127min / 

PREMIÉRA , titulky / 110,-
Film Město 44 vypráví příběhy mla-

dých lidí, kteří žijí své životy jakoby 
každý den měl být jejich posledním. 
Není to díky přemíře statečnosti nebo 
lehkovážnosti – tento postoj je přiro-
zený s ohledem na skutečnost, které 
čelí. Píše se totiž rok 1944 a jejich 
příběhy se odehrávají v Němci oku-
pované Varšavě. Tito polští studenti 
vnímají své zapojení do podzemního 
hnutí nejen jako vlasteneckou povin-
nost, ale také jako mladistvé dobro-
družství…
Režie: J. Komasa / Hrají: Józef 

Pawłowski, Zofi a Wichłacz, Anna 
Próchniak
 
26. 3. v 17:30, 27. 3. v 17:00 a 29. 

3. ve 20:00
Chappie
Sci-Fi / USA / 121min / titulky / 

120,-

V nepříliš vzdálené budoucnosti do-
hlíží na dodržování pořádku mecha-
nické policejní jednotky. Nyní se jim 


