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Room

Pátek 6. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 118 minut.
Pro pûtiletého Jacka je pokoj, kde Ïije se svou mámou, cel˘m svûtem. Je to místo, kde se
narodil a vyrÛstá. V noci ho máma vÏdy ukládá do bezpeãí ‰atníku, v nûmÏ má usnout
dfiíve, neÏ pfiijde Star˘ Nick, jejich vûznitel. Pokoj je pro Jacka domovem, ale pro jeho
mámu vûzením, ve kterém je Star˘ Nick drÏí jiÏ více neÏ sedm let. Díky odhodlání, vynalé-
zavosti a vroucí matefiské lásce se Joy podafiilo vytvofiit pro Jacka Ïivot, ve kterém si ne-
uvûdomuje limity jejich vûzení. Joy v‰ak ví, Ïe takhle to nemÛÏe b˘t napofiád. Vymyslí proto
odváÏn˘ plán útûku... Adaptace kniÏního bestselleru, která díky v˘jimeãn˘m v˘konÛm
pfiedstavitelÛ hlavních hrdinÛ sbírá velké pozitivní ohlasy jak u kritiky, tak u divákÛ po celém
svûtû. Drama s ãesk˘mi titulky, Irsko 2015.

Velká ‰estka

Pátek 13. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 108 minut. 
Hiro je teenager, jehoÏ star‰í bratr sestrojil ‰piãkového robota Baymaxe.  Baymax je  na-
programován tak, aby pomáhal lidem. KdyÏ mûsto San Fransokyo postihne niãivá událost
a Hiro se ocitá v nebezpeãí, obrátí se s Ïádostí o pomoc na Baymaxe a své geniální 
kamarády – GoGo Tomago, závislaãku na adrenalinov˘ch sportech, pofiádkumilovného
Wasabiho, bláznivou chemiãku Honey Lemon a fanou‰ka Freda. Hiro své pfiátele promûní
ve skupinku dokonal˘ch hrdinÛ s názvem Velká ‰estka. Animovan˘ snímek z dílny Walt
Disney Animation Studios. âesk˘ dabing. USA 2014. ·Ú.

Padesátka

Pátek 20. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 97 minut.
Komedie Padesátka se odehrává na hfiebenech, svazích a v chatách zasnûÏen˘ch Krko-
no‰. Její dûj se toãí kolem rázovit˘ch lidí z hor, jednoho bûÏkafiského závodu a nûko-
lika padesátek. Nechybí v ní situaãní i konverzaãní humor, pfiekvapivé zvraty i povûstn˘
CimrmanÛv vichr z hor. Hrají Jakub Prachafi, Marek Taclík, Ondfiej Pavelka, Vilma Cibul-
ková, Tereza Vofií‰ková, Vojta Kotek, Jifií Mádl a dal‰í. âR 2015.  

Trabantem do posledního dechu

Pátek 27. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 96 minut.
Dokument zachycující dosud nejnároãnûj‰í expedici Dana Pribánû, patrnû nejznámûj‰ího
ãeského cestovatele souãasnosti. Posádky dvou Ïlut˘ch trabantÛ, polského fiatu neboli
malucha, ãezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíkÛ vyrazily z australského Perthu
a bûhem pÛlroãní dobrodruÏné v˘pravy projely V˘chodní Timor, Indonésii, Malajsii a Thaj-
sko. âR / SR 2016. âeské znûní. 
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další projekce filmového klubu proběhne
v sobotu 11. června 2016
Program bude brzy upřesněn na webových stránkách kina a na facebooku.
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