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Rosa & Dara 
a jejich velká dobrodruÏství

Pátek 5. února, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 62 minuty.
Pásmo krátk˘ch animovan˘ch filmÛ, kter˘m vás provedou dvû holãiãky – Rosa s Da-
rou. MÛÏete se tû‰it na jejich velké prázdninové dobrodruÏství. Dále uvidíte mini pfií-
bûhy, ze kter˘ch se dozvíte odpovûdi na spoustu zajímav˘ch a zábavn˘ch otázek,
a také tfii dobrodruÏství kamarádÛ Rosy a Dary. âR 2015.

Gangster Ka

Pátek 12. února, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 100 minut. 
Radim Kraviec alias Káãko se vyznaãuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonal˘
podvod. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobfie vûdom hranice,
kterou nesmí pfiekroãit. Díky kontaktÛm na politické scénû chystá Kraviec triumfální
majstr‰tyk – ovládnutí âEPRA, spoleãnosti kontrolující ve‰keré zásoby pohonn˘ch
hmot v republice. Neãekanû jej v‰ak zradí jeho pravá ruka, Albánec Dardan Cirkel,
kter˘ spolupracuje s hospodáfiskou kriminálkou. NemoÏné se stává skuteãností –
nepolapiteln˘ tuneláfi Káãko konãí ve vazbû. Zatím... Hynek âermák v hlavní roli kri-
minálního thrilleru natoãeného podle námûtu Jaroslava Kmenty, autora knihy „Padrino
Krejãífi“. âR 2015.

Everest

Pátek 19. února, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 121 minuta.
Pí‰e se polovina devadesát˘ch let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou desti-
nací. Na osmitisícovky uÏ ne‰plhají jen zku‰ení horolezci, ale táhnou se tam celá pro-
cesí dobrodruhÛ z celého svûta. Hor‰tí vÛdci Rob Hall a Scott Fischer pfiesto nic
nepodceÀují a do své expedice na nejvy‰‰í bod planety berou jen lidi, ktefií mají nûco
za sebou. V‰ichni jsou skvûle pfiipravení a vybavení, splnûní snÛ jejich klientÛ by nic
nemûlo stát v cestû. Staãí v‰ak drobná odchylka od plánu a klíãovou otázku „Podafií
se nám horu zdolat?“ vystfiídá otázka mnohem zásadnûj‰í: „DokáÏeme pfieÏít?“ Dob-
rodruÏné drama v anglickém znûní s ãesk˘mi titulky. VB / USA 2015. 

V hlavû

Pátek 26. února, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 102 minuty.
Období dospívání mÛÏe b˘t velice komplikované. A pro jedenáctiletou Riley, která se
musí se svou rodinou pfiestûhovat z amerického Stfiedozápadu do San Francisca, to
platí dvojnásob. Stejnû jako nás v‰echny, i Riley ovlivÀují její emoce – Radost, Strach,
Vztek, NechuÈ a Smutek. Emoce Ïijí na Hlavním velitelství, coÏ je fiídicí centrum uvnitfi
Rileyiny mysli, odkud Riley pomáhají vypofiádat se s nástrahami v‰edních dní... Ani-
movan˘ snímek v ãeském znûní. USA 2015. 
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Oblíbená seriálová postaviãka
na filmovém plátnû

kriminální thriller inspirovan˘ pfiíbûhem Radovana Krejãífie

pásmo krátk˘ch animovan˘ch filmÛ pro dûti

drama podle skuteãné události

animovan˘ snímek od autora filmÛ Pfií‰erky, s. r. o. a Do oblak
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