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Pohádkáfi
Pátek 3. dubna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
V fiece je nalezeno tûlo neznámého muÏe. Pfii pátrání po jeho identitû se kapitán Rott
(Matûj Hádek) ocitne uprostfied úplnû jiného pfiíbûhu. Postupnû se pfied ním rozehrává
milostné drama hlavního hrdiny Máry / Kamila (Jifií Macháãek), kter˘ si vybudoval dva
soubûÏné Ïivoty se dvûma krásn˘mi Ïenami (Eva Herzigová a AÀa Geislerová). Pohád-
káfi pouÏívá lÏi s takovou samozfiejmostí, Ïe si je vlastnû ani neu  vûdomuje... âeské drama
v reÏii Vladimíra Michálka na motivy bestselleru Barbary Nesvadbové. 90 minut. 

John Wick
Pátek 10. dubna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 
John Wick, zabiják na odpoãinku, je pfiesnû ten typ chlápka, kterému je lep‰í se vy-
hnout. Vloupat se mu do domu, ukrást auto a zabít jeho milovaného psa, to se nemûlo
stát. KdyÏ to bossové podsvûtí zjistí, zavládne mezi nimi lehká nervozita. Je tfieba zaãít
hned jednat. TakÏe zatímco se John Wick vydává na svou drsnou vendetu, stává se
zároveÀ terãem sv˘ch b˘val˘ch kolegÛ – nájemn˘ch zabijákÛ. Keanu Reeves v hlavní roli
akãního thrilleru USA. âeské titulky. 101 minuta.

Divoké historky
Pátek 17. dubna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
·est divok˘ch historek spojuje téma drobn˘ch i vût‰ích nespravedlností a kfiivd. V rÛzn˘ch
situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy uÏ jim dojde trpûlivost. Vezmou vûci do
sv˘ch rukou a s lidskou malostí, byrokracií ãi vypoãítavostí si to vyfiídí s intenzitou roz-
zufieného zvífiete… âerná komedie koprodukovaná bratry Almodóvarov˘mi si podmanila
diváky festivalÛ v Cannes i Karlov˘ch Varech… Argentinsko-‰panûlsk˘ film s ãesk˘mi
titulky. 122 minuty. 

PíseÀ mofie
Pátek 24. dubna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
V bájné krajinû    star˘ch KeltÛ Ïije na osamûlém majáku otec s dcerou a synem. Îivot celé
rodiny se obrátí vzhÛru nohama ve chvíli, kdy se ukáÏe, Ïe malá dcerka je poslední z tu-
leních víl. Jedinû ona mÛÏe písní mofie zachránit v‰echny pohádkové bytosti, které pro-
mûnila v kámen ãarodûjnice Macha… Nádhernû animovan˘ svût keltsk˘ch m˘tÛ a silné
vyprávûní o síle matefiské a sourozenecké lásky vynesly reÏisérovi snímku nejen srovnání
s nejvût‰ími mistry animovaného filmu, ale také uÏ druhou nominaci na Oscara. Irsk˘
animovan˘ rodinn˘ snímek. âeské znûní. 93 minuty. 

Smrt si fiíká Engelchen
Stfieda 29. du    bna – m  imofiádné promítání s pfiedná‰kou k 70. v˘roãí konce 2. svûtové
války. Pfiedná‰ka v 18.00, film v 19.00. Vstup voln˘. 
 Pfii osvobozování Zlína na poãátku kvûtna 1945 je váÏnû ranûn mlad˘ partyzán Pavel 
(Jan Kaãer). Bûhem dal‰ích dnÛ, kdy se v nemocnici zotavuje, vzpomíná na osudové
okamÏiky, které proÏil v pfiedchozím mûsíci v okolních horách, a snaÏí se vyrovnat se sv˘m
nejvût‰ím traumatem... Film je adaptací stejnojmenného dobového kniÏního bestselleru
Ladislava MÀaãka, kter˘ zde pfietavil s ãasov˘m o  dstupem do umûlecké formy své záÏitky
z války. âeskoslovenské váleãné drama z roku 1963. 129 minut.  
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