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Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Pátek 5. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 131 minuta. 
Krátce po útoku na Pearl Harbor se pfiihlásil tehdy tfiiadvacetilet˘ Ameriãan Desmond Doss do
sluÏby vlasti. Z hloubi svého pfiesvûdãení v‰ak odmítal nosit jakoukoliv zbraÀ a zabíjet. Jako 
jedin˘ americk˘ voják ve 2. svûtové válce bojoval v první linii neozbrojen˘. Pfiesto v‰ak bûhem
krvavé bitvy o Okinawu  zachránil Ïivoty 75 muÏÛ... Váleãn˘ film oscarového reÏiséra Mela
Gibsona. USA /Austrálie 2016. âeské titulky. 

Personal Shopper

Pátek 12. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 105 minut.
Mladá Ameriãanka Maureen se Ïiví v PafiíÏi jako osobní nákupãí obleãení pro obletovanou
mediální celebritu. SvÛj voln˘ ãas tráví v podivném opu‰tûném domû. Její bratr, dvojãe Lewis,
nedávno zemfiel. Brzy po jeho smrti Maureen zaãne pfiijímat nejednoznaãné zprávy pocházející
z neznámého zdroje. Je dívka opravdu schopná komunikovat s du‰emi zemfiel˘ch? Thriller na-
táãen˘ ãásteãnû v Praze. Francie / Nûmecko 2016. Anglické znûní s ãesk˘mi titulky. 

Kde byl PeÈa? JiÏní Korea 

Sobota 13. kvûtna, 19.00. Vstupné dobrovolné. 
Benefiãní cestovatelská beseda pro Konto Bariéry. www.kdejepeta.cz

OdváÏná Vaiana: Legenda o konci svûta

Pátek 19. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 107 minut.
Pfiíbûh vypráví o nebojácné dospívající dívce Vaianû, která se vydává na nebezpeãnou cestu,
aby zachránila svÛj lid. Cestou potkává Vaiana kdysi mocného poloboha Mauiho, kter˘ jí po-
mÛÏe stát se zku‰enou mofieplavkyní. Spoleãnû se plaví pfies ‰ir˘ oceán a zaÏívají nebezpeãná
a úÏasná dobrodruÏství, napfiíklad setkání s obfiími mofisk˘mi monstry, ze kter˘ch leckdy uniknou
jen o vlásek. Na konci cesty Vaiana splní úkol sv˘ch pfiedkÛ a najde to, co vÏdycky hledala:
sama sebe.  USA 2016. âesk˘ dabing. 

Na mléãné dráze

Sobota 20. kvûtna, 20.00. Podrobnosti na plakátech, webu a facebooku.
Nejnovější film Emira Kusturici. Info: 733 737 867, facebook /Filmov˘ klub Mûnín, web kina.

V‰echno nebo nic

Pátek 26. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 107 minut.
Linda a Vanda jsou nerozluãné kamarádky a spolumajitelky malého knihkupectví v centru mûsta.
Linda (TáÀa Pauhofová) je rozvedená, má malou dceru a pocit zodpovûdnosti. Ten naopak chybí
Vandû (Klára Issová), svobodné, nezávislé Ïenû, která muÏe pfiitahuje jako magnet. V obchodû
s nimi pracuje Edo, kter˘ taky touÏí po lásce na vûky vûkÛ, ale jako plach˘ a citliv˘ gay to má
tûÏké. Îivoty téhle trojice zamotá nûkolik muÏÛ... Romantická komedie. âR 2017.
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