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Pátek 9. záfií, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 106 minut.
Ústfiední postavou pfiíbûhu je malá holãiãka, které trochu excentrick˘, leã dobrosrdeãn˘
soused letec pfiedstaví neobyãejn˘ svût, s nímÏ jej pfied dávnou dobou seznámil Mal˘
princ. Ve svûtû, kde v‰e je moÏné, zaãne pro malou holãiãku kouzelná cesta vlastní pfiedstavivostí, na které zjistí, Ïe doopravdy mÛÏeme vidût jen srdcem... Pfiíbûh o pfiátelství,
lásce a skuteãném ‰tûstí. Francie 2015. âesk˘ dabing.
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Pátek 16. záfií, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let. 105 minut.
Pfiíbûh mladé Ïeny, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila
8 lidí. SvÛj ãin povaÏovala za akt pomsty spoleãnosti, která jí podle ní cel˘ Ïivot ubliÏovala.
V roce 1975 byla jako poslední Ïena na území âeskoslovenska popravena. Snímek je pfiíbûhem, kter˘ vyústí v tragédii a nemá vítûze ani poraÏeného. ZároveÀ se snaÏí najít pfiíãiny
tohoto stra‰ného agresivního aktu... âR / SK / Polsko / Francie 2016. âeské znûní.
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Pátek 23. záfií, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 112 minut.
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Severním mofiem putuje tajemn˘ vzkaz v láhvi a po osmi letech doputuje aÏ na stÛl kriminálního Oddûlení Q, které se specializuje na staré nevyfie‰ené pfiípady. Detektiv
Carl Mørck a jeho asistent Assad jsou vtaÏeni do temného pfiípadu vraÏdícího psychopata, sektáfiské víry a unesen˘ch dvojic sourozencÛ, jejichÏ zmizení nikdo nehlásil. Jen co detektivové zaãnou záhadu rozplétat, vûci se dají do pohybu v ìábelském
tempu... Kriminální thriller podle kniÏní pfiedlohy navazuje na to nejlep‰í z tradice seversk˘ch detektivek. Dánsko 2016. âeské titulky.
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Pátek 30. záfií, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 81 minuta.
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Patnáctiletá Sa‰a, dcera bohat˘ch aristokratick˘ch rodiãÛ, Ïije v Rusku na konci 19. století. Sní o dalekém severu a truchlí nad osudem svého dûdeãka Olukina, v˘znamného
vûdce a polárníka, kter˘ se nevrátil ze své poslední expedice na severní pól. Olukin
pfiedal své poslání v˘zkumníka Sa‰e, ale její rodiãe, ktefií jí uÏ sjednávají svatbu, to
neschvalují... Siln˘ pfiíbûh o dívce, která se rozhodne vzepfiít svému osudu a uprchne
z domova s odhodláním dûdeãka najít – i kdyby mûla dojít aÏ na severní pól... Animovan˘ snímek. Francie / Dánsko 2015. âesk˘ dabing.
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Rezervované vstupenky je tfieba vyzvednout 20 minut pfied pfiedstavením.
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