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Pátek 7. dubna, 19.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 99 minut.
Andûl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je pﬁesvûdãen, Ïe by si zaslouÏil lep‰í
sluÏbu. Vûãn˘ poku‰itel, ãert Uriá‰, zaãne Petronela ponoukat. Staãí utrhnout jablíãko ze
stromu Poznání a bude vûdût to, co ví jen BÛh! Hádka Petronela s Uriá‰em o jablko Poznání ale skonãí neslavnû. V potyãce se vzácné ovoce skutálí aÏ na Zemi. Andûl popleta
a jeho kamarád ãert poku‰itel musí ‰upem na svût jablko Poznání najít a pﬁinést zpátky...
âR 2016.
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Pátek 14. dubna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 104 minuty.
Pﬁíbûh sleduje dal‰í osudy ãtveﬁice hráãÛ vodního póla z Nymburka, kteﬁí zaãali pracovat
jako hodinoví manÏelé – Milana (Bolek Polívka), Honzy (David Novotn˘), Jakuba (David
Matásek) a Kry‰tofa (Luká‰ Latinák). MilanÛv vztah k doktorce Eli‰ce se slibnû vyvíjí a vypadá to, Ïe svatbû nic nestojí v cestû. Ov‰em kromû jedné „drobnosti“ – Milan je stále Ïenat˘ se Slovenkou Jankou. A je tu je‰tû dal‰í problém – návrat ãtveﬁice k hraní vodního
póla se kvÛli Jakubov˘m depresím nedaﬁí. A tak se Kry‰tof rozhodne pﬁivést do bazénu
akvabely... Komedie reÏiséra Tomá‰e Svobody. âR 2016.
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Pátek 21. dubna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 100 minut.
Oscarov˘ reÏisér Ron Howard pﬁiná‰í na filmová plátna jedineãn˘ filmov˘ projekt, kter˘
autenticky zachycuje období koncertních let 1962 –1966 z perspektivy samotn˘ch ãlenÛ
skupiny The Beatles. Uvidíte exkluzivní rozhovory se ãleny skupiny a také doposud nezveﬁejnûné zábûry. Dokument v pÛvodním znûní s titulky. USA 2016.
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Sobota 29. dubna, 17.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 83 minuty.
LichoÏrouti jsou malí neviditelní tvorové, kteﬁí mohou za to, Ïe nám lidem z kaÏdého páru
ponoÏek vÏdy zÛstane jen jedna – ta lichá. PonoÏkami se totiÏ Ïiví! Osudy lichoÏroutÛ a jejich nejvût‰ího protihráãe, podivínského profesora, spojuje pﬁíbûh hlavního hrdiny, malého
lichoÏrouta Hihlíka. Hihlík musí pﬁekonat strach, vylézt z okna a vydat se hledat strejdu
Padreho – lichoÏroutského mafiána, o kterém dosud nemûl ani tu‰ení... Animovan˘ dobrodruÏn˘ film podle slavné kniÏní pﬁedlohy spisovatele Pavla ·ruta a v˘tvarnice Galiny
Miklínové. âeské znûní. âR / SR 2016.

Pátek 28. dubna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 83 minuty.
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