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Středa 22. 3.
19:30 Nechte zpívat Mišíka
Dokumentární / Hudební, 116 min, přístupný, česká verze, 90 Kč
Vladimír Mišík patří k osobnostem české populární hudby. Svou
tvorbou ovlivnil celou generaci umělců. Je spoluzakladatelem kapely
Blue Effect a hraje s kapelou Etc. Filmový příběh Vladimíra Mišíka je
složen z mozaiky jeho vzpomínání, písní, dobových i osobních archivů.

Středa 1. 3.
19:30 T2 Trainspotting

Čtvrtek 23. 3.
19:30 Masaryk

Drama, 109 min, od 15 let, české titulky, 120 Kč
Na počátku byla příležitost... a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let.
Mnohé se změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark
Renton se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem. Čekají
tu na něj: Spud, Sick Boy a Begbie.

Životopisný / Drama, 106 min, od 12 let, česká verze, 130 Kč
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do
doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí
Masarykova kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii.

Středa 8. 3.
19:30 Muzzikanti

Sobota 25. 3.
14:30 Balerína

Romantický / Hudební, 109 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Film plný melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou
současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí
v půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále
svou sílu, půvab žen přitahuje a hudba má své nezastupitelné místo.

Animovaný / Dobrodružný, 89 min, přístupný, český dabing, 110 Kč
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je
tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří
uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže,
kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání.

Pátek 10. 3.
18:30 Masaryk
Životopisný / Drama, 106 min, od 12 let, česká verze, 130 Kč
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do
doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí
Masarykova kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii.

17:00 Kráska a zvíře
Rodinný / Fantasy, 117 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře od společnosti
Disney velkolepým způsobem ožívá příběh, který diváci znají a
zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, mladé
dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu si
uvědomí, že se pod zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše prince.

Středa 29. 3.
19:30 Muzzikanti

Sobota 11. 3.
14:30 Pes Ro(c)ku
Animovaný / Komedie, 80 min, přístupný, český dabing, 110 Kč
Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách a
připravuje se na stejnou kariéru, jako má jeho táta. Má být hlídačem
a strážit veselé ovečky před skupinou mlsných vlků. Moc mu to
nevoní a, upřímně, ani trochu mu to nejde.

17:00 Logan: Wolverine
Akční / Sci-Fi, 131 min, od 15 let, české titulky, 130 Kč
Po porážce X-menů se Wolverine a Profesor X ukrývají před
Nathaniel Essexem a jeho společností, která se snaží zabít mutanty
a vytvořit z nich zbraně. Wolverine ale začíná ztrácet svoji schopnost
regenerace a Profesor X začíná projevovat známky Alzheimera.
Jednoho dne je však najde mladá dívka Laura, Kinney, která utekla
ze zajetí, kde z ní snažili vytvořit super vojáka.

Čtvrtek 16. 3.
19:30 Bába z ledu
Komedie / Romantický, 106 min, od 12 let, česká verze, 110 Kč
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana měnit svůj
stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů,
snach a vnoučat. Hany tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí
na idyličnosti a postupně vyplouvají na povrch různá tajemství.

Romantický / Hudební, 109 min, od 12 let, česká verze, 110 Kč
Film plný melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou
současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí
v půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále
svou sílu, půvab žen přitahuje a hudba má své nezastupitelné místo.

Čtvrtek 30. 3.
19:30 Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho
Drama, 92 min, od 12 let, české titulky, 80 Kč
Finsko 1962. Pětadvacetiletý Olli Mäki, evropský amatérský šampion
v boxu, se chystá na životní zápas o titul mistra světa, vůbec první
v jeho rodné zemi. Náhle se stává celebritou a celá země žije snem
sportovce o velkém vítězství.

Pátek 31. 3.
18:30 Život
Sci-Fi / Thriller, 103 min, od 12 let, české titulky, 120 Kč
Snímek Život je o příběhu šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné
stanice, která se ocitá na pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů
dějin: důkazu o existenci mimozemského života na Marsu.

Připravujeme
pro
v Únoru
Připravujeme
pro
vásVás
v dubnu
Mimi šéf, Rychle a zběsile 8, Špunti na vodě,
Zahradnictví: Rodinný přítel
Změna programu vyhrazena.

