
Pátek 4. 3.
18:30 Decibely lásky
Komedie / Muzikál, 85 min, přístupný,  česká verze, 110 Kč 
Příběh tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání, a 
přitom nepřestávají věřit na lásku, přátelství a lidské souznění. 
Okolnosti se mění, ale věčná touha milovat a být milován zůstává.

Sobota 5. 3.
14:30 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
Animovaný, 90 min, přístupný,  český dabing, 110 Kč
Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve 
společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život sní, že bude 
objevovat svět. Po strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které 
nikdy neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe.

17:00 Ave, Caesar!
Komedie / Drama, 106 min, od 12 let,  české titulky, 110 Kč
Produkovat hollywoodský film musí být o nervy, zvlášť když jistá 
neznámá organizace unese vaši největší hvězdu a chce za ni výkupné. 
Jenže Eddie Mannix se za ta léta naučil, že i sebevětší krizi lze vyřešit.
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Pátek 25. 3.
18:30 Suburra
Krimi / Thriller, 135 min, od 15 let,  české titulky, 100 Kč
Stefano Sollima, režisér mafiánského seriálu Gomorra, se ve svém 
novém filmu Suburra vrací k tématu italské mafie. Neapol tentokráte 
vystřídá Řím a boj o přístav v Ostii.

Sobota 26. 3.
14:30 Zootropolis: Město zvířat
Animovaný / Dobrodružný, 92 min,  přístupný,  český dabing, 120 Kč
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné... 
Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo 
chladný Tundrov.

17:00 Dvojníci
Komedie, 103 min, od 12 let,  česká verze, 120 Kč
Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který 
je v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počítače, elektroniku a 
auta. Je to také nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy milují.

19:30 Batman vs. Superman:
            Úsvit spravedlnosti
Akční / Sci-Fi, 151 min, od 12 let,  české titulky, 100 Kč
V Gothamu vyčerpaný a zkušený Bruce Wayne znovu navrátí světu 
Batmana, aby dovedl Supermana k odpovědnost a spravedlnosti. 
Netuší však, že tímto rozhodnutím započne cestu k velkému přátelství.

Čtvrtek 24. 3.
19:30 Eva Nová
Drama, 106 min, od 12 let,  český dabing, 80 Kč
Kdysi známá herečka Eva, která se vrací z protialkoholního léčení, by 
udělala cokoliv, aby znovu získala přízeň člověka, kterého v životě 
ranila nejvíce – svého syna.

Změna programu vyhrazena.

Připravujeme pro Vás v Únoru

Kniha džunglí, Kolonie, Pád Londýna, Jak básníci 
čekají na zázrak

Připravujeme pro Vás v Dubnu

Sobota 19. 3.
14:30 Kung Fu Panda 3
Animovaný, 94 min, přístupný,  český dabing, 125 Kč
Vše začne tím, že se znenadání objeví Poův ztracený biologický otec, 
společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se setkají s dalšími 
pandími členy široké a černobílé rodiny.

17:00 Grimsby
Komedie, 82 min, od 15 let,  české titulky, 130 Kč
Nobby má všechno, co si muž z Grimsby může přát – 9 dětí a přítelkyni, 
kterou nade vše miluje. Chybí mu jen jediné: jeho mladší bratr 
Sebastian , kterého už 28 let marně hledá.

19:30 Série Divergence: Aliance
Dobrodružný / Sci-Fi, 118 min, od 12 let,  české titulky, 100 Kč
Systém frakcí je kompletně rozvrácený, rozhoří se souboj mezi 
jednotlivými vůdci toužícími po moci, ale všichni ve skutečnosti touží po 
jediném – po pomstě. 

Čtvrtek 17. 3.
19:30 Rudý Kapitán
Krimi / Thriller, 108 min, od 15 let,  česká verze, 120 Kč
Je rok 1992, komunisti padli, ale za jejich zločiny nikoho neodsoudili. V 
téhle atmosféře se detektiv Krauz z oddělení vražd dostává k případu 
umučeného kostelníka, jehož mrtvolu našli s hřebíkem v hlavě.

Pátek 18. 3.
18:30 Už je tady zas
Komedie, 116 min, od 12 let,  české titulky, 110 Kč
Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf Hitler 
překvapeně probouzí v dnešním Berlíně. Válka skončila a to porážkou, 
jeho politická strana neexistuje a chybí mu i milovaná Eva Braunová.

Středa 23. 3.
19:30 Trabantem do posledního dechu
Dokumentární, 95 min, přístupný,  česká verze, 80 Kč
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl 
svou dosud nejnáročnější expedici - půlroční dobrodružnou výpravu po 
Tichomoří. 

Čtvrtek 31. 3.
19:30 Já, Olga Hepnarová
Drama / Historický, 105 min, od 12 let,  česká verze, 110 Kč
Příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v 
centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty 
společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala, a v roce 1975 byla jako 
poslední žena na území Československa popravena.

Středa 30. 3.
19:30 Humr
Romantický / Sci-Fi, 118 min, od 12 let,  české titulky, 110 Kč 
Budoucnost nepřeje singlům: všichni muži a ženy bez partnera jsou 
zatýkáni a odváženi do zařízení zvaného Hotel, v jehož prostředí si 
mají během 45 dnů najít spřízněnou duši. 
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