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Dárce
Pátek 1. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Jonas vyrÛstá v idylickém svûtû, kde existuje pouze ‰tûstí. Lidé neznají utrpení, války,
násilí, strach ani bolest. Základem svûta je jednotvárnost: stejné domovy, stejné obleãení,
stejné rodiny. Na okraji spoleãnosti Ïije jedin˘ drÏitel a stráÏce pravdiv˘ch vzpomínek
lidstva – Dárce. Jeho prostfiednictvím Jonas získává to, co nikdo jin˘ nesmí vûdût – pravdu
o skuteãném Ïivotû a zku‰enosti pfiedchozích generací... Hrají Jeff Bridges, Meryl Streep,
Katie Holmes aj. Sci-fi snímek USA s ãesk˘mi titulky. 89 min.

SIN CITY: 
Îenská, pro kterou bych vraÏdil
Pátek 8. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
V pokraãování kultovního snímku Sin City se v nûkolika propojen˘ch povídkách vracíme
do Mûsta hfiíchu plného gaunerÛ, svÛdn˘ch taneãnic, zkorumpovan˘ch policistÛ, ozbro-
jen˘ch prostitutek a zlomen˘ch srdcí. Akãní krimi USA s hvûzdn˘m obsazením (Jessica
Alba, Eva Green, Mickey Rourke, Bruce Willis aj.) âeské titulky. 103 minut.

·katuláci
Pátek 15. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. Pfiístupn˘.
V S˘reãkovû není radno vycházet po setmûní. Z podzemních doupat vylézají podivní
tvorové zvaní ·katuláci, ktefií kradou v‰e, co jim pfiijde do rukou. Jednou pr˘ dokonce
ukradli malého kluka! A právû tenhle ukraden˘ kluãina vám v dobrodruÏném a zábav-
ném vyprávûní prozradí, Ïe to v‰echno jsou jen bohapusté lÏi... DobrodruÏn˘ animovan˘
snímek USA od tvÛrcÛ filmu Norman a duchové. âesk˘ dabing. 97 min.

Andûlé v‰edního dne
Pátek 22. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodné od 12 let. 
Hrdiny pfiíbûhu jsou lidé, ktefií si nechávají Ïivot prokluzovat mezi prsty, a proto se v jejich
blízkosti objevili andûlé... V rolích andûlÛ Marián Labuda, Vojtûch Dyk, Eli‰ka Kfienková
a Vladimír Javorsk˘. Dále uvidíte Bolka Polívku, Zuzanu BydÏovskou a dal‰í. âeské drama
reÏisérky Alice Nellis natoãené podle stejnojmenného románu Michala Viewegha. 97 min.

Paddington
Pátek 29. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Paddington není jen tak obyãejn˘ medvídek. Pochází z Peru, nosí ãerven˘ klobouãek a víc
neÏ cokoliv jiného miluje marmeládové sendviãe. KdyÏ zemûtfiesení zniãí jeho domov,
odjede do Lond˘na, aby tam na‰el novou rodinu. Sám a opu‰tûn˘ na paddingtonském
nádraÏí pomalu zji‰Èuje, Ïe Ïivot ve velkomûstû není úplnû takov˘, jak si ho pfiedstavoval.
Na‰tûstí ale potká rodinu Brownov˘ch, která se ho ujme i pfies tatínkÛv kategorick˘
nesouhlas... Rodinn˘ film v koprodukci Velké Británie a Francie. Dabováno. 98 min.
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