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Rezervace vstupenek na www.disdata.cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

Filmy označené tímto symbolem
jsou sledovatelné jen pomocí brýlí této 3D–technologie 

POZOR ZMĚNA – PROMÍTÁME: V PÁTEK OD 20 HODIN,  
VE STŘEDU OD 19 HODIN, V SOBOTU OD 15 A OD 19 HODIN

pátek 1. března ve 20 hodin  film USA
30 minut po půlnoci – Zero Dark thirty

Drama/thriller. Největší hon na člověka v dějinách lidstva. Brzy nad ránem  
speciální jednotka americké armády dopadla a zastřelila nejhledanějšího teroristu 
světa, Usámu Bin Ládina. Hon na démona zaznamenala v mistrovsky natočeném 
thrilleru oscarová režisérka K. Bigelow. Film získal pět oscarových nominací a čtyři 
nominace na Zlatý glóbus. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 157 minut, vstupné 100 Kč

sobota 2. března v 15 hodin
NEPROMÍTÁME

sobota 2. března v 19 hodin  film ČR
BaBovřesky

Úsměvná komedie režiséra Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské vesnice. 
Podtitul „z dopisu venkovské drbny“. Hrají V. Žilková, L. Plekancová Vondráčková,  
L. Langmajer a další.
Mládeži do 12 let nevhodný, 133 minut, vstupné 120 Kč

středa 6. března v 19 hodin  film Francie/Německo
láska

Drama/romantický. Manželé Georges a Anne jsou učitelé hudby. Jejich láska a pevné 
pouto, které se prohlubovaly roky společného života a vášní pro klasickou hudbu, je 
náhle vystaveno těžké zkoušce. Dílo oslnilo v Cannes nejen porotu, ale i novináře, 
filmové kritiky a diváky.
Mládeži přístupný, titulky, 125 minut, vstupné 90 Kč

pátek 8. března ve 20 hodin  film USA
JenÍČek a mařenka – lovci ČaroDĚJnic

akční fantasy komedie. Pomsta je sladší než perník. Nejoriginálnější filmové 
pokračování Perníkové chaloupky. Pokud jste si pod vlivem Němcové, Erbena a bratří 
Grimmů mysleli, že Jeníček s Mařenkou po upečení čarodějnice žili šťastným životem 
bez dalších incidentů, šeredně jste se spletli…
Mládeži od 12 let přístupný, 83 minut, titulky, vstupné 150 Kč

sobota 9. března v 15 hodin  film ČR
ČtyřlÍstek ve sluŽBách krále

Animovaný film. Nejpopulárnější české postavičky poprvé na filmovém plátně. Dob-
rodružný filmový příběh plný humorných a gagových situací. Král Rudolf v touze po 
zlatotvorném kameni mudrců vydává všanc poklad nejcennější – Svatováclavskou 
korunu i blaho celého království. 
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 100 Kč

sobota 9. března v 19 hodin  film Španělsko
nic nás neroZDĚlÍ

Drama/thriller. Naděje nikdy neumírá. Silný příběh filmu je založen na skutečné 
události jedné rodiny, která v roce 2004 přežila úder ničivé vlny tsunami v Indickém 
oceánu. Manželé Henry a Maria a jejich tři synové se rozhodli strávit poklidné Vánoce 
v Thajsku a těší se na idylické dny v tropickém ráji…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 114 minut, vstupné  80 Kč

středa 13. března v 19 hodin   film V. Británie
královskÝ vÍkenD

komedie. Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. Prezident  
(B. Murray – nominace na Oscara), první dáma, král, královna a …milenka. Režisér 
R. Michell (Notting Hill) natočil film o jedné významné historické události prosycené 
nezaměnitelným britským humorem. 
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 94 minut, vstupné  90 Kč

pátek 15. března ve 20 hodin  film Francie
maniak

psychologický thriller. Film Maniak je Jackem Rozparovačem 21.století odehrá-
vajícím se v současném Los Angeles. Nejlepší thriller všech dob – intimní, odvážný  
a hluboce děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 93 minut, vstupné 90 Kč

sobota 16. března v 15 hodin  film USA 
hleDá se nemo 

animovaný film. V pestrobarevných vodách Velké útesové bariéry žije v bezpečném 
příbytku ze sasanek Martin a jeho jediný syn Nemo, který je velmi zvídavý a chce tajný 
útes prozkoumat. Je nečekaně unesen.
Mládeži přístupný, dabováno, 101 minut, vstupné 130 Kč

sobota 16. března v 19 hodin
FLAMEnCo HoY DE CArLoS SAUrA

Záznam tanečního představení v režii slavného filmaře Carlose Saury nabízí 
nevšední pohled na současné flamenco – úchvatný tanec, hudba nabitá energií  
a zpěv, při kterém se tají dech. 100 minut, vstupné 150 Kč

středa 20. března v 19 hodin film  USA/V.  Británie
naDĚJnÉ vyhlÍDky

Drama. Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter a Jeremy Irvine ve filmové adaptaci 
slavného románu Charlese Dickense. Sirotek Pip, který vyrůstá u své přísné sestry, 
si vydělává na živobytí u velmi bohaté slečny. Po deseti letech se na něj usměje 
štěstí….
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 128 minut, vstupné  90 Kč

pátek 22. března ve 20 hodin  film USA
vraŽeDná hra

akční, krimi, mysteriózní. Brutální zločin, zvrácený zabiják, smrtonosná hra. 
Detektiv a soudní psycholog Alex Cross (bestsellery J.Pattersona) se vydává po stopách 
sériového vraha.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 101 minut, vstupné 80 Kč

sobota 23. března
NEPROMÍTÁME – BURZA OŠACENÍ

středa 27. března
NEPROMÍTÁME – představení SCREAM SHOW

pátek 29. března ve 20 hodin film USA
na Šrot

komedie. Jeffovi je právě 21 a plnoletost se musí pořádně oslavit. Zpít se na šrot se 
však nedoporučuje noc před největší zkouškou na medicíně. Scénáristé Pařby ve Vegas 
a Pařby v Bangkoku jsou zpět.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 92 minut, vstupné 90 Kč

sobota 30. března v 15 hodin film USA
mocnÝ vláDce oZ

Dobrodružný/ fantasy. Když se Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník 
s pochybnou morálkou, dostane z prašného Kansasu do životem pulsující Země Oz, 
myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky.
Mládeži přístupný, dabováno, 125 minut, vstupné  děti 135 Kč / dospělí 155 Kč

sobota 30. března v 19 hodin  film USA
terapie láskou

komedie/drama. Život vždycky nejde podle plánu. Učitel dějepisu Pat Solatano 
(B.Cooper) prošel psychickou krizí, během níž přišel o všechno. Jediné, co získal, byl 
pobyt v psychiatrické léčebně. Po jeho skončení mu soud dovolí vrátit se domů. Teprve 
tady začíná příběh excelentního filmu (nominace 4 Zlaté Glóby, 8 Oscarů). 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 122 minut, vstupné 90 Kč


