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SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Neděle 1. 3. | 15:00 hod.
Sobota 7. 3. | 15:00 hod.
USA, animovaný, 93 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing
SpongeBob je  mořská houba,  která  nosí  kalhoty,  bydlí  v  ananasu a  dělá  úžasné krabí
hambáče u Křupavého kraba. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho milují děti na
celém světě, protože je tělem i duší dobrodruh, který ke všemu přistupuje s humorem,
někdy pořádně svérázným. Jak napovídá název, v tomhle filmu ho patrně humor přejde,
protože se ocitne na souši.

KOBRY A UŽOVKY
Neděle 1. 3. | 19:00 hod.
Středa 4. 3. | 19:00 hod.
ČR, drama, 111 min., vstupné  120 Kč, do 15 let nevhodný
Užovka je muž, ztracený ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku
ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu
příležitost, kterou už nehodlá promarnit. Ale je tu jeho bratr Kobra, magor a feťák, bydlící
s věčně opilou matkou. Staví si vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže,
že  by  Užovka  mohl  být  konečně  šťastný,  objeví  se  jeho  bratr  Kobra.  Užovka  se  mu
rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole.
Hrají:   Matěj  Hádek,  Kryštof  Hádek,  Jan Hájek,  Jana Šulcová,  Lucie  Polišenská,  Lucie
Žáčková, David Máj, Věra Kubánková
Režie:  Jan Prušinovský

LAJKA, 3D
PROMÍTÁNÍ  ZA ÚČASTI  AURELA  KLIMTA
Čtvrtek 5. 3. |  19:00 hod.
ČR, animovaný, 65 min., vstupné 65 Kč, do 12 let nevhodný
Člověk se povýšil nad všechny živé tvory na Zemi a rozhoduje o jejich bytí či nebytí. Jak
bohorovně s nimi zachází, obzvláště ve jménu vědy, i o tom je animovaný film o  slavné
psí průkopnici Lajce,  která byla jako jeden z prvních živočichů vypuštěna do vesmíru.
Záhy  po  startu  následuje  Lajku  do  vesmíru  množství  dalších  zvířat  překotně
vypouštěných z Houstonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí vesmírem až nakonec za pomoci



černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu. Po dlouhé době jejich harmonického, nikým
nerušeného soužití s místními živočichy k nim však doputují  i  dva lidští kosmonauti a
harmonický život zvířat je rázem ohrožen.
Režie:  Aurel Klimt

GHOUL
Pátek   6. 3. | 19:00 hod.| 2D | vstupné 110 Kč
Sobora 7. 3. | 19:00 hod.| 3D | vstupné 130 Kč
ČR, thriller, 86 min., do 15 let nevhodný, s titulky
Ghoul  vypráví  o  trojici  filmařů,  která  se  vydává na Ukrajinu  s  cílem natočit  unikátní
dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu. Nečekaně se
jejich  pátrání  začíná  propojovat  s  příběhem  kanibala  Andreje  Čikatila  a  odhalují  se
zneklidňující skutečnosti. Společně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží
odhalit tajemství domu, kde se vše odehrálo. V opuštěném stavení uprostřed ukrajinských
lesů se ale z filmařů a jejich doprovodu brzy stanou vězni. Ze záměru natočit dokument se
stane děsivý boj o život ...
Hrají:  Jennifer Armour, Jeremy Isabella, Paul S. Tracey, Debra Garza, Alina Golovlyova
Režie:  Petr Jákl ml.

FOCUS
Neděle 8. 3. | 19:00 hod.
USA, komedie, 105 min., vstupné  100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Dvojnásobný  držitel  nominace  na  Oscara  Will  Smith  hraje  podvodníka,  který  se
romanticky zamiluje do začínající podfukářky. Jenže když se spolu sblíží, rozejde se s ní. O
tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry,
kterou sám rozehrál. Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají své
podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře.
Hrají: Margot Robbie, Will Smith, Rodrigo Santoro, Adrian Martinez, Dominic Fumusa,
B.D. Wong, Robert Taylor, Stephanie Honoré, David Jensen, Griff Furst, Han Soto, James
Rawlings, Nina Leon, Darrell Foster, Candice Michele Barley
Režie:  Glenn Ficarra, John Requa
 
AMERICKÝ SNIPER
Středa 11. 3.  |19:00 hod.
USA, válečné drama, 133 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Odstřelovač  jednotek  SEAL  amerického  námořnictva  Chris  Kyle  je  vyslán  do  Iráku  s
jediným úkolem - chránit své bratry ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti
velký  počet  životů,  a  když  se  rozšíří  pověst  o  jeho  odvaze,  vyslouží  si  přezdívku
„Legenda".  Jeho pověst  se  donese  až  za  nepřátelské  linie  a  na  jeho  hlavu je  vypsána
odměna. Tím se stává hlavním terčem povstalců. Navzdory nebezpečí i obětem ze strany
jeho rodiny se Chris  zúčastní čtyř hrůzných misí v Iráku. Jenže po návratu domů Chris
zjišťuje, že na válku už nikdy nelze zapomenout.



Hrají:   Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner, Luke Grimes, Jake McDorman, Sam
Jaeger, Brian Hallisay, Eric Close, Marnette Patterson, Cory Hardrict, Navid Negahban,
Jonathan Kowalsky, Reynaldo Gallegos, Emerson Brooks, James Ryen, Max Charles, Zack
Duhame, Fehd Benchemsi, Tony Nevada, Brett Edwards, Eric Ladin, Sammy Sheik
Režie: Clint Eastwood

FOTOGRAF
Čtvrtek 12. 3. - pátek 13. 3. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 133 min., vstupné  100 Kč, do 15 let nevhodný
Příběh  kontroverzního  a  zvláštního  člověka  –  umělce  a  hlavního  hrdiny,  obdařeného
výjimečným  talentem,  živelností  a  vášní.  Všechny  tyto  vlastnosti  mu  přinesly  slávu  i
odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. Středem jeho života vždy byly
ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu nebo ty, jež ho obklopovaly
v  soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně, intelektuální obdivovatelky.
Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další sdílející s rozkoší jeho
bouřlivý život. Ale i takové, které s proslulým umělcem toužily spojit svou budoucnost,
posedlé touhou zkrotit  jeho svobodomyslnost,  sdílet  s  ním jeho majetek, talent  i  geny.
Exempláře všech těchto ženských typů jsou pikantním kořením mimořádného filmu, který
je příjemně hořkou komedií s erotickými prvky.
Hrají:  Karel  Roden,  Marie  Málková,  Vilma  Cibulková,  Václav  Neužil  ml.,  Marika
Procházková, Zuzana Vejvodová, Patrik Děrgel, Jenovéfa Boková, Jitka Sedláčková, David
Šír, Slávek Bílský
Režie:  Irena Pavlásková

GIOACHINO ROSSINI   |  JEZERNÍ PANÍ
Sobota 14. 3. | 17:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní  opery  v New Yorku.  Italské  nastudování  s  anglickými a
českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 30 minut.
Joyce DiDonato a Juan Diego Flórez zazáří v belcantovém skvostu Jezerní paní, který bude
mít v příští  sezóně svou metropolitní  premiéru.  Joyce DiDonato vystoupí v titulní  roli
Eleny, dívky, o níž usilují hned dva nápadníci,  a Juan Diego Flórez ve svém již pátém
vystoupení  v  sérii  přenosů  Live  in  HD  ztvární  další  belcantovou  roli  –  Giacoma,
shovívavého krále Skotska. Inscenace je metropolitním debutem skotského režiséra Paula
Currana a vznikla v koprodukci se Santa Fe Opera, kde měla premiéru již v roce 2013.
Orchestr Metropolitní opery bude řídit Michele Mariotti a na jevišti dále stanou Daniela
Barcellona v kalhotkové roli Malcolma, John Osborn jako Rodrigo a Oren Gradus v roli
Douglase.
Účinkují:  Joyce  DiDonato  (Elena),  Daniela  Barcellona  (Malcolm  Groeme),  Juan  Diego
Flórez (Giacomo), John Osborn (Rodrigo), Oren Gradus (Douglas)
Dirigent: Michele Mariotti
Režie: Paul Curran



VELKÁ ŠESTKA
Neděle 15. 3. | 15:00 hod.
USA, animovaný, 108 min., vstupné 80 Kč, pro děti, český dabing
Velká  šestka  je  emocemi  nabité  komediální  dobrodružství  o  malém  geniálním
konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůže
mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi:  dívka Go Go Tamago,
vyhledávající adrenalinové zážitky, čistotou posedlý Wasabi No-Ginger, sličná chemička
Honey Lemon a jejich fanda Fred. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne
uprostřed nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál v ulicích San Fransokya, Hiro se obrátí
na svého nejbližšího kamaráda – robota jménem Baymax - a přetvoří svou partu přátel na
high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu.

MILUJ SOUSEDA SVÉHO
Neděle 15. 3. | 19:00 hod.
USA, komedie, 102 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Stárnoucí válečný veterán Vincent je  mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. Když se do
vedlejšího  domu nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru nohama a
on má najednou každý den na krku 12letého kluka. Ačkoliv je Vincent cynik, který má rád
hazard, miluje whisky a dost často navštěvuje striptýzové kluby, nakonec se z něj stane
ten nejlepší přítel pro chlapce, který se právě vyrovnává s rozvodem svých rodičů, novou
školou a novým životem.
Hrají:  Bill  Murray,  Jaeden Lieberher,  Melissa McCarthy,  Naomi Watts,  Chris  O'Dowd,
Terrence Howard, Kimberly Quinn, Katharina Damm, Scott Adsit, Elliot Santiago
Režie: Theodore Melfi

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Středa  18. 3. – pátek 20. 3. | 19:00 hod.
USA, erotické drama, 124 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Adaptace bestselleru popisující  erotický vztah mladé studentky se zámožným mužem,
který má zvláštní erotické choutky.
Hrají: Jamie  Dornan,  Dakota  Johnson,  Jennifer  Ehle,  Rita  Ora,  Aaron  Taylor-Johnson,
Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Max Martini, Luke Grimes, Rachel Skarsten, Callum
Keith  Rennie,  Victor  Rasuk,  Dylan  Neal,  Anthony  Konechny,  Anne  Marie  DeLuise,
Andrew Airlie, Tom Butler, Anna Louise Sargeant
Režie: Sam Taylor-Johnson

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Sobota 21. 3. | 15:00 hod.  | 3D  | vstupné 130 Kč
Neděle 22. 3. | 15:00 hod.  | 2D  | vstupné 110 Kč
Francie, animovaný, 85 min.,  pro děti, český dabing
Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele.
Teď však narazil na Asterixe, Obelixe a jednu malou galskou vesnici, ukrytou v hlubokém



lese,  oplývajícím chutnými divočáky.  Caesar  má tentokrát  geniální  plán,  jak se  drzých
Galů zbavit jednou provždy. Hustý les má být vykácen a nahrazen lesoparkem. Kolem
vesnice má vyrůst moderní zástavba mramoráků, což jsou předchůdci dnešních paneláků.
Podaří se Asterixovi a Obelixovi tenhle záludný modernizační plán překazit ?

VYBÍJENÁ
Sobota 21. 3. - 22. 3. |19:00 hod.
ČR, komedie, 94 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Vybíjená,  další  komedie  režiséra  Petra  Nikolaeva podle  jednoho z  bestsellerů  Michala
Viewegha,  je  groteskou o přátelství,  osudových láskách,  kráse  a  ošklivosti,  alkoholu a
hledání  lidského štěstí.  V  několika  časových  rovinách  vypráví  příběh  spolužáků,  kteří
spolu prožívají  různé životní  etapy. Sraz abiturientů gymnázia dává prostor  nejen pro
sentimentální vzpomínky, ale především k bilanci nenaplněných tužeb i uskutečněných
snů a prožitého života. V centru příběhu jsou tři kamarádi – Jeff, Skippy a Tom, které
životní peripetie neustále vracejí  do společného bydliště – staromládeneckého doupěte,
které se pro ně stává útočištěm podle toho, jak získávají či ztrácejí životní partnerky. Jejich
protipólem jsou dvě ženské hrdinky – třídní kráska Eva, která se stane postupně objektem
lásky  všech  spolužáků  a  ošklivka  Hujerová,  které  schopnost  sebeironického  nadhledu
dává nejen schopnost přežít ve světě krásných, ale najít i vlastní cestu ke štěstí.
Režisér úspěšného debutu podle bestselleru Michala Viewegha Báječná léta pod psa, si
vybral pro hlavní role úspěšné trio z televizního seriálu Partička.
Hrají:  Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Simona Krainová, Lukáš Vaculík,
Simona Babčáková, Hynek Čermák, Michal Šášinka, Václav Matějovský, Jakub Burýšek,
Kateřina Burianová-Rajmontová.
Režie:  Petr Nikolaev

LÁSKA JE DOKONALÝ ZLOČIN
Středa  25. 3. | 19:00 hod.
Francie/Švýcarsko, drama, 111 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Horské oblasti mezi Švýcarskem a Francií skýtají nejen panensky krásnou krajinu, ale také
netušené  možnosti  ukrýt  pod  závějemi  sněhu  nežádoucí  důkazy.  Marc,  profesor  na
Univerzitě v Lausanne, má pověst proutníka a Barbara je jednou z řad studentek, které
jeho kouzlu podlehly. Po společně strávené noci dívka záhadně zmizí. Do města přijíždí
nevlastní matka Barbary, Anna, která se snaží na vlastní pěst zjistit, co se oné noci stalo.
Marcova  nonšalance  a  jaksi  záhadné  charisma  jsou  nebezpečnými  zbraněmi,  kterým
mnoho z žen nedokáže odolat. Policie však neustává ve svém pátrání a možná ani Anna
není  tím,  kým  se  zdá  být.  Snímek  natočený  podle  románu  Philippa  Djiana,  přináší
divákům až hitchcockovské napětí brilantně vykreslené zápletky.
Hrají:  Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn, Sara Forestier, Denis Podalydès, Marion
Duval,  Damien  Dorsaz,  Xavier  Beauvois,  Carl  von  Malaisé,  Anne-Laure  Tondu,  Alain
Börek,  Pierre  Maillard,  Guilherme  Dias  Martins,  Nora  Steining,  Baptiste  Coustenoble,
Fabienne Barras



Režie: Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL
Čtvrtek 26. 3. | 19:00 hod.
USA/Francie, krimi, 105 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Příběh bývalého žoldáka a zabijáka Jima Terriera, který by svou minulost rád nechal za
sebou. Jediné, po čem touží, je konečně se usadit se svou dávnou láskou. Ale tajné služby
se  svých bývalých oveček tak  snadno nevzdávají.  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. Rozbíhá se dramatická hra na kočku a na myš, která vede Jima přes půl světa. Ví, že
neuteče nikam. Jediný způsob, jak se zachránit, je zabít ty, kteří ho chtějí zabít.
Hrají:  Sean Penn, Idris Elba, Javier Bardem, Ray Winstone, Jasmine Trinca, Mark Rylance,
Peter Franzén, Jd Roth-round, Peter Brooke
Režie:  Pierre Morel

REZISTENCE
Pátek 27. 3. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 120 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Měl to být pro Tris šťastný a slavnostní den, ale všechno dopadlo úplně jinak. Po krvavé
tragédii mezi frakcemi vzrůstají konflikty a nad společností se vznáší válka. Tris se musela
rozhodnout už jednou – a teď ji čeká další volba. Dřívější rozhodnutí, obavy, zármutek i
provinilost,  to  vše  ji  teď  dostihlo  a  Tris  nezbývá  než  bez  výhrad  přijmout  svou
Divergentní identitu.
Hrají:  Shailene  Woodley,  Theo  James,  Ansel  Elgort,  Jai  Courtney,  Miles  Teller,  Kate
Winslet,  Zoë  Kravitz,  Naomi  Watts,  Maggie  Q,  Ray Stevenson,  Mekhi  Phifer,  Octavia
Spencer,  Daniel  Dae  Kim,  Emjay  Anthony,  Rosa  Salazar,  Justine  Wachsberger,  Jonny
Weston, Suki Waterhouse, Hunter Denoyelles
Režie:  Robert Schwentke

POPELKA
Sobota 28. 3. - neděle 29. 3. | 16:30 hod.
USA,  romantický, 105 min., vstupné 120 Kč, rodinný film, český dabing
Popelka -  nejnovější  a  výpravné zpracování známé pohádky o osudech dívky jménem
Elka,  jejíž otec se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda a tak
se snaží ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám chovat vstřícně. Dělá všechno proto,
aby se ve svém novém domově cítily dobře. Když ale otec nečekaně zemře, z Elky se stane
obyčejná  služka,  věčně  umouněná  od  popela,  které  ostatní  posměšně  říkají  Popelka.
Navzdory krutostem, kterým je nucena čelit, ale neztrácí naději a je rozhodnuta řídit se
posledním přáním své matky, aby byla vždy „odvážná a laskavá".  Záhy nato se zdá, že by
se na ni konečně mohlo usmát štěstí, když se na bále setká s okouzlujícím princem a díky
kouzelné víle se Popelčin život navždy změní.



Hrají:  Cate Blanchett, Helena Bonham Carter,  Hayley Atwell,  Richard Madden, Stellan
Skarsgård, Lily James, Holliday Grainger, Sophie McShera, Nonso Anozie, Derek Jacobi,
Andrew Fitch, Eloise Webb
Režie: Kenneth Branagh

LOVCI  A OBĚTI
Sobota 28. 3. - neděle 29. 3. |19:00 hod.
ČR, drama, 104 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Snímek Lovci a oběti zachycuje životní příběhy a problémy dnešních mladých lidí. Na
jedné straně lásku k muzice a problémy s hledáním životní lásky, na druhé straně tvrdou
realitu  života  současné  společnosti.  Osud  hlavního  hrdiny  je  poznamenán  finančními
problémy, ale i drogovou minulostí jeho blízkých. Ve filmu se střídají tragické momenty s
vtipnými dialogy, které jsou mnohdy protkány slangovými výrazy dnešní mládeže. Děj
dokresluje  12  originálních  songů  různých  hudebních  žánrů,  které  jsou  nazpívány
účinkujícími.
Hrají: Martin Kraus, Tomáš Hanák, Jaromír Nosek, Jakub Mohamed Ali, Martin Písařík,
Karel Heřmánek jr.,  Karel Heřmánek, Marek Vašut,  Ivan Vyskočil,  Zdeněk Podhůrský,
Nikol Kouklová, Veronika Freimanová, Zdeněk Mahdal, Eki Sluková, Eva Staškovičová,
Josef  Vrána,  Marcus  Benois  Tran,  Eva  Decastelo,  Sarah  Bočková,  Jay  Diesel,  Kateřina
Hrachovcová-Herčíková
Režie:  Marcus Benois Tran 

                                                      Změna programu vyhrazena.


