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Pátek 1. dubna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 111 minut.
Hlavní hrdinku Magdu (ve strhujícím podání Penélope Cruz) potká v krátké dobû nûkolik
Ïivotních tragédií, které ji v‰ak nesrazí na kolena. Naopak získá novou chuÈ do Ïivota a uvûdomí si, jak dÛleÏité jsou vztahy k tûm nejbliÏ‰ím – desetiletému synovi i novému
muÏi, kter˘ jí do Ïivota vstoupí... Snímek je siln˘m pﬁíbûhem o Ïenû, která dokáÏe Ïít
‰Èastn˘ Ïivot navzdory vnûj‰ím okolnostem... Drama v pÛvodním znûní s ãesk˘mi titulky.
ReÏie Julio Medem. ·panûlsko 2015.
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Pátek 8. dubna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 97 minut.
Vesnice na severu Turecka, zaãátek léta. Lale a její ãtyﬁi dospívající sestry se po cestû
ze ‰koly setkají s místními chlapci. Po vesnici se rozbûhne zpráva o domnûl˘ch nemravnostech a nevinná hra brzy pﬁeroste ve skandál s neãekan˘mi následky. Tradiãnû sm˘‰lející rodina promûÀuje jejich domov ve vûzení a domlouvá jim svatby. Pût sester spojen˘ch
touhou po svobodû se rozhodne vzepﬁít útlaku a rozbít okovy konzervativní spoleãnosti,
která je svazuje... Drama v tureckém znûní s ãesk˘mi titulky. Turec. / Fr. / Nûm. 2015.
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Pátek 15. dubna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 98 minut.
Po nepochopitelném útûku pﬁímo z rukou policie opou‰tí Radim Kraviec alias Káãko âeskou republiku. Zaãíná nová etapa jeho zloãinného Ïivota. Teprve teì zaãíná vyplouvat na
povrch ve‰ker˘ odpad, kter˘ po nûm zbyl... âeská republika tak exportuje do svûta gangstera prvotﬁídního formátu. AÈ jsou to Seychely nebo Jihoafrická republika, v‰ude, kam
vstoupí, likviduje místní mafii a nastoluje vlastní ﬁád... Kriminální thriller. âR 2015.
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Pátek 22. dubna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 101 minuta.
Co kdyby asteroid, kter˘ jednou provÏdy zmûnil Ïivot na Zemi, na‰i planetu minul a obﬁí dinosauﬁi nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodruÏnou v˘pravu do
svûta dinosaurÛ, kde se apatosaurus jménem Arlo spﬁátelí s ãlovûkem. Na cestách drsnou,
ale pﬁekrásnou divoãinou se Arlo nauãí ãelit svému strachu a zjistí, Ïe je schopen velk˘ch
ãinÛ... Animovaná rodinná komedie v ãeském znûní. USA 2015. ·Ú.

Pátek 22. dubna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 101 minuta.
Co kdyby asteroid, kter˘ jednou provÏdy zmûnil Ïivot na Zemi, na‰i planetu minul a obﬁí dinosauﬁi nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodruÏnou v˘pravu do
svûta dinosaurÛ, kde se apatosaurus jménem Arlo spﬁátelí s ãlovûkem. Na cestách drsnou,
ale pﬁekrásnou divoãinou se Arlo nauãí ãelit svému strachu a zjistí, Ïe je schopen velk˘ch
ãinÛ... Animovaná rodinná komedie v ãeském znûní. USA 2015. ·Ú.

Pátek 22. dubna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 101 minuta.
Co kdyby asteroid, kter˘ jednou provÏdy zmûnil Ïivot na Zemi, na‰i planetu minul a obﬁí dinosauﬁi nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodruÏnou v˘pravu do
svûta dinosaurÛ, kde se apatosaurus jménem Arlo spﬁátelí s ãlovûkem. Na cestách drsnou,
ale pﬁekrásnou divoãinou se Arlo nauãí ãelit svému strachu a zjistí, Ïe je schopen velk˘ch
ãinÛ... Animovaná rodinná komedie v ãeském znûní. USA 2015. ·Ú.

Eva Nová

Eva Nová

Eva Nová

Emília Va‰áryová v hlavní roli ãesko-slovenského dramatu

Emília Va‰áryová v hlavní roli ãesko-slovenského dramatu

Emília Va‰áryová v hlavní roli ãesko-slovenského dramatu

Pátek 29. dubna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let. 106 minut.
Eva Nová (Emília Va‰áryová) je b˘valá hvûzda socialistické kinematografie, která kdysi
opustila syna kvÛli kariéﬁe. Dnes, ve sv˘ch 62 letech a po návratu z protialkoholního léãení, je pﬁipravena o nûj bojovat. Má sice strach, zda to zvládne, ale je odhodlaná... Drama
ve slovenském znûní. Slovensko / âesko 2015.
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