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Justin: Jak se stát rytífiem
Pátek 4. dubna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
V království, kde Ïije Justin, panuje zákon a pofiádek. Osvícená královna a její kancléfi,
JustinÛv otec, zde zavedli nekoneãné mnoÏství pfiedpisÛ. Na vûci, které se dfiíve fie‰ily
meãem a soubojem, je tu po ruce vyhlá‰ka. Rytífii byli z království vykázáni. Otec na-
plánoval Justinovi kariéru právníka, ale chlapec má úplnû jin˘ sen: stát se rytífiem,
stejnû jako byl jeho dûda. Justin se postaví otci a vydá se za dobrodruÏstvím, na jehoÏ
konci vidí brnûní, meã a vûãnou slávu... ·panûlsk˘ animovan˘ rodinn˘ snímek. âeské
znûní. 90 minut. 

Kfiídla Vánoc
Pátek 11. dubna, 20.00. Vstupné 60 a   50 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Snímek se odehrává v ãase Vánoc pfieváÏnû v jednom nákupním centru. Prolínají
se v nûm pfiíbûhy ãtyfi pfiátel, ktefií tu pracují. Svobodomysln˘ optik Tomá‰ (Richard
Krajão) je oãní lékafi, kter˘ rezignoval na lékafiskou dráhu. Hezká a provokativní Nina
(Vica Kerekes) balí dárky ve stánku. Ráìa (David Novotn˘) pracuje v supermarketu
jako manaÏer, pfiesto bydlí s poãetnou rodinou v malém bytû. „Zajíc“ (Jakub Prachafi)
je mlad˘ herec, kter˘ marnû obchází castingy, a tak v kost˘mu u‰áka rozdává dûtem
balonky. KaÏd˘ z nich má své touhy a sny a právû Vánoce jsou ãasem, kdy se mohou
plnit... Vánoãní romance reÏisérky Karin Babinské. 110 minut. ·Ú. 

Nepravdûpodobná romance
Pátek 18. dubna, 20.00. Vstupné 60 a 50 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Hrdinky snímku Louisa a Erika se snaÏí splnit si své sny o Ïivotním úspûchu. Louisa
se chce stát hereãkou, i kdyÏ její manÏel je rozhodnû proti a zaãne jí kvÛli tomu kom-
plikovat Ïivot. Erika by se ráda stala uãitelkou, ale musí si na studium vydûlat mimo
jiné jako uklízeãka. Obû se setkávají v divadle, kde jedna hraje a druhá uklízí a kde
mezi nimi vznikne milostn˘ vztah. Pfiíbûh se odehrává pfieváÏnû v retrospektivách,
pojat˘ch jako vyprávûní jedné z hrdinek terapeutovi v psychiatrické léãebnû... âeské
psychologické drama inspirované skuteãn˘m pfiíbûhem. 105 minut. 

Jasmíniny slzy
Pátek 25. dubna, 20.00. Vstupné 60 a 50 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Jasmine (Cate Blanchett) je elegantní dáma, která má v‰e, naã si vzpomene. Její
zdánlivû idylické manÏelství s bohat˘m podnikatelem i bezstarostn˘ Ïivot vezmou za
své v okamÏiku, kdy její manÏel skonãí kvÛli finanãním podvodÛm ve vûzení. Jasmine
se stûhuje k sestfie do skromného bytu v San Francisku a s nelibostí pfiijímá práci re-
cepãní. I nadále si hodlá zachovat aristokratické zpÛsoby, i kdyÏ je emocionálnû na
dnû a jejím nejlep‰ím pfiítelem je koktejl antidepresiv a alkoholu. KdyÏ potká nového
nápadníka, ‰armantního diplomata, zjistí, Ïe vlastnû vÛbec neví, co od Ïivota ãeká...
Hofiká komedie Woodyho Allena. Snímek USA s ãesk˘mi titulky. 99 minut. ·Ú.  
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