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Čtvrtek 3. května v 19 hodin  

Slovensko 2011 – 102 min. 

Meruňkový ostrov – drama, romantický        
Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Film 

odehrávající se na jižním Slovensku, na samotě ukryté v meruňkových sadech, vás vtáhne do víru vášní 

tří mužů k jedné osudové ženě a její lásky k nim, se všemi strastmi a radostmi, které dokáže přinést jen 

život. Slunce, vůně dozrávajících meruněk a hledání vlastního štěstí si vás získají v příběhu silné ženy, 

která miluje a touží být milována… jako my všichni. 

Režie: Peter Bebjak. Hrají: Szidi Tobias, Attila Mokos, Peter Nadasdi, György Cserhalmi a další. 
Přístupno         Vstupné 75 Kč 

 

Čtvrtek 10. května v 19 hodin  

Francie, Belgie 2011 – 93 min., titulky 

Víla – komedie, drama     
Dom pracuje na nočních směnách v malém hotelu blízko průmyslového přístavu Le Havre. Jedné noci 

dorazí do hotelu žena, která nemá žádná zavazadla ani boty. Jmenuje se Fiona a povídá Domovi, že je 

vílou, která mu může splnit tři přání. Dvě z jeho přání Fiona splní, poté však záhadně zmizí. Dom, který 

se do ní na první pohled zamiloval, po ní začíná pátrat.  

Režie: Mikael Hafström. Hrají: Dominique Abel, Fiona Gordon, Philippe Martz, Bruno Romy a další. 
Přístupno         Vstupné 75 Kč 

 

Čtvrtek 17. května v 19 hodin a pátek 18. května v 10 hodin 

Itálie, Francie 2011 – 104 min., titulky 

Máme papeže – drama     

Z balkónu baziliky svatého Petra zazní slavnostní: Habemus papam! Co vše ale muselo předcházet 

volbě nové hlavy katolické církve, koho kardinálové zvolili po smrti papeže za svého dalšího zástupce, 

který se z nejasných důvodů odmítá ujmout nové funkce, proto je do Vatikánu povolán psychiatr, o tom 

všem inteligentní a humornou formou vypráví film Máme papeže! v režii předního italského herce, 

režiséra a producenta Nanni Morettiho, jenž se zde také spolupodílel na scénáři. 

Režie: Nanni Moretti. Hrají: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy, Jerzy Stuhr, Renato 

Scarpa, Teco Celio a další. 

Přístupno         Vstupné 70, senioři 50 Kč 

 

 

Čtvrtek 24. května v 19 hodin  

USA, Jižní Afrika 2012 – 115 min., titulky 

Nepřítel pod ochranou – akční, krimi, mysteriózní, thriller     
Matt Weston (Ryan Reynolds) sice pracuje u CIA, ale přesto se pekelně nudí. Jeho pověřením je 

spravovat tajné vězení CIA v Kapském Městě, v němž dosud nebyl nikdo „ubytován“. Hned první 

„host“ ale bude z kategorie VIP. Tobin Frost (Denzel Washington) je bývalý elitní agent amerických 

tajných služeb, který začal před lety pracovat proti mateřské organizaci. Tahle velká ryba se za mřížemi 

nestačí ani rozkoukat, když na utajený objekt zaútočí neznámí ozbrojenci. Dosud nepříliš akční Weston 

se rozhodne chytit příležitost za pačesy a na poslední chvíli i s Frostem z objektu uteče. Nesmí si vězně 

pouštět k tělu, na druhou stranu ho ale musí za každou cenu chránit. Navíc musí zjistit, kdo a proč se 

jeho „chráněnce“ snažil dostat ven, ať už na svobodu, nebo pod kytičky.  

Režie: Daniel Espinosa. Hrají: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson.. 

Přístupno od 15 let         Vstupné 65 Kč 

 

 

28. – 31. 5. Filmy Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež 

Dopolední promítání pro školy – vstup volný, veřejnosti vyhrazen balkon. 
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 Připravujeme na červen 

 

Modrý tygr 

Líbáš jako ďábel 

Tohle je válka 

Prci, prci, prcičky: Školní sraz   


