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Program na 

Změna programu vyhrazena.

Připravujeme pro Vás v Únoru
Známí neznámí, Ježek Sonic 2, Vyšehrad: Fylm, 
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství a další

Připravujeme pro vás v dubnu

březen

Středa 2. 3.
10:00 Srdce na dlani (Bio Senior) 
Komedie, Česko, 95 min, česká verze, 60 Kč (senioři zdarma)
Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po odchodu do penze konečně 
splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem 
okouzlí i ráznou Marušku (Eliška Balzerová), majitelku pojízdné 
kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou 
lásku přece jen trochu pozdě?

Čtvrtek 3. 3.
19:30 V létě ti řeknu, jak se mám
Komedie, Česko / Slovensko, 111 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Film mapuje životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i roky 
po skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný životní příběh, jiné 
radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip i napětí. Do 
života hlavních postav vstupujeme těsně před Vánoci, po kterých 
přichází nový rok, ve kterém mají všichni oslavit čtyřicátiny.

Pátek 4. 3.
18:30 Pes
Komedie, USA, 100 min, od 12 let, české titulky, 120 Kč
Mariňák Briggs ve výslužbě dostane úkol, který se ukáže být možná 
tím nejsložitějším v celé jeho kariéře. Má dopravit psí fenku jménem 
Lulu, na pohřeb jejího bývalého pána. Vyrážejí společně na cestu 
autem podél pobřeží Tichého oceánu, aby se do jednoho týdne dostali 
na místo určení. On i čtyřnohý pasažér jsou ale svérázní a tvrdohlaví a 
rozhodně to není láska na první pohled. 

20:00 Betlémské světlo
Komedie, Česko, 99 min, od 12 let, česká verze, 140 Kč
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní 
nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich 
postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v 
ději. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která si 
myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Komedie, 
která servíruje otázky lidského života s nadsázkou a humorem. 

Středa 16. 3.

Sobota 12. 3.
10:30 Tajemství staré bambitky 2
Pohádka, Česko, 100 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou 
princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka 
Karaby. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, 
potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout 
pikle. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku?

Sobota 19. 3.
14:30 Proměna
Animovaný, USA, 100 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se 
samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když příliš 
rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Dívku Mei navíc silně 
znervózňuje její až příliš starostlivá maminka Ming, která se od své 
dcery téměř nikdy nevzdálí.

17:00 Betlémské světlo
Komedie, Česko, 99 min, od 12 let, česká verze, 140 Kč
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní 
nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich 
postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v 
ději. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která si 
myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Komedie, 
která servíruje otázky lidského života s nadsázkou a humorem. 

17:00 Batman
Akční / Drama, USA, 176 min, od 12 let, český dabing, 130 Kč
Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach 
zločincům, zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů Gotham City. 
Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a vysoce postavených 
osobností má osamělý mstitel jen několik důvěryhodných spojenců a 
mezi svými spoluobčany se stal jediným ztělesněním pomsty.

19:30 Nejhorší člověk na světě
Drama / Komedie, Norsko, 129 min, od 12 let, české titulky, 100 Kč
Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě a experimentuje, 
zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal novou životní 
etapu. Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na večírek, 
na kterém potká mladého Eivinda... Film na pomezí dramatu a 
komedie vypráví vtipně, pravdivě a s citem o vztazích a životě.

Čtvrtek 24. 3.

14:30 Proměna
Animovaný, USA, 100 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se 
samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když příliš 
rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Dívku Mei navíc silně 
znervózňuje její až příliš starostlivá maminka Ming, která se od své 
dcery téměř nikdy nevzdálí.

19:30 Identita ES
Dokumentární, ČR / Slovensko, 118 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Dokumentární film Identita ES přináší neuvěřitelný životní příběh 
jednoho z nejuznávanějších světových imunologů a genetiků, který 
celý život zasvětil odhalování tajemství genů a přitom sám po desítky 
let neznal svou vlastní identitu. Jen souhrou náhod objevil, že je 
někým úplně jiným.

Čtvrtek 17. 3.

19:30 Poslední závod
Drama, Česko, 95 min, od 12 let, česká verze, 120 Kč
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se 
opravdu odehrál. Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra 
Tomáše Hodana přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů 
Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a 
zapomenutou postavu Emericha Ratha. 

Čtvrtek 31. 3.

20:00 Zpráva o záchraně mrtvého
Drama, Česko / Slovensko, 90 min, přístupný, česká verze, 120 Kč
Otec po silné mozkové mrtvici upadne do kómatu. Matka a Syn 
najednou stojí nad jeho tělem. Osoba, kterou milují, je znenadání 
daleko a nikdo neví, jestli se někdy vrátí zpátky. Lékaři jim mnoho 
nadějí nedávají. Matka a Syn soustředí všechny své síly a začínají 
jednat. Pokorně přijímají diagnózu, ale vzdorují konečnému verdiktu.


