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Čtvrtek 7. února v 19 hodin  

Velká Británie 2012 - 109 min, titulky 

Sedm psychopatů  – komedie, krimi        
Scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu 

inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a většinou neza-

městnaného herce Billyho (Sam Rockwell) a silně nábožensky založeného Hanse (Christopher Walken), 

který má za sebou poměrně působivou kriminální minulost. Tihle dva se příležitostně živí krádežemi 

psů, které po vypsání odměny vrací jejich zazobaným páníčkům. Proti tomuhle výnosnému byznysu má 

velké výhrady Billyho okouzlující přítelkyně Angela (Olga Kurylenko). Její obavy se mají brzy 

potvrdit… 

Režie:  Martin McDonagh. Hrají:Woody Harrelson, Tom Waits, Abbie Cornish a další. 

Přístupno od 12 let         Vstupné  85 Kč 

 

 

Čtvrtek 14. února v 18 hodin 

Německo. USA, Hong Kong, Singapur, 2012 – 172 min 

Atlas mraků – drama, mysteriózní, sci-fi, psychologický      

Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají 

v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost. Film 

zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů napříč časem a 

prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého 

hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti.  

Režie:  Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy Wachowski.  Hrají:  Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim 

Sturgess, Hugh Grant, Halle Berry, Susan Sarandon a další. 

Přístupno od 12 let         Vstupné 100 Kč 

 

 

Čtvrtek 21. června v 18 hodin 

USA, 2011 – 208 min, titulky 

George Harrison: Living in the Material World–  dokumentární, životopisný 
Dokument George Harrison: Living in the Material World mapuje život jednoho z nejslavnějších 

muzikantů všech dob. Přibližuje jeho dětství v Liverpoolu, éru Beatles, sólovou kariéru i soukromý 

život. Scorsese zachycuje George Harrisona nejen jako úspěšného hudebníka, ale i jako věčného hledače 

rovnováhy mezi světem materiálním a duchovním. Ve filmu se objevují dosud nepublikované 

fotografie, videozáznamy, nahrávky a rozhovory nejen se samotným Harrisonem, ale i s jeho manželkou 

Olivií Harrisonovou, Ericem Claptonem, Terry Gilliamem, Ericem Idlem, Georgem Martinem, Paulem 

McCartneym, Yoko Ono, Tomem Pettym, Ringo Starrem a Jackiem Stewartem. Všichni mluví otevřeně 

o Harrisonově výjimečném talentu, ale i o jeho vnitřních rozporech, prudké povaze, experimentech s 

drogami a náklonnosti vůči ženám.  

Režie:  Martin Scorsese. Hrají: George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, George 

Martin, Yoko Ono 

Přístupno od 12  let         Vstupné 90 Kč 

 

 

Čtvrtek 28. června v 19 hodin 

Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie 2012 – 112 min, titulky 

Svatba mezi citrony – komedie, romantický 

Dvě velmi odlišné rodiny se setkávají v nádherné staré italské vile uprostřed citrónového sadu na 

pobřeží moře. Důvodem setkání je svatba krátce zamilované dvojice. Setkání rodiných příslušníků, 

starých lásek a kamarádů vynese na povrch spoustu vášní.  

Režie:  Susanne Bier.  Hrají: Trine Dyrholm, Pierce Brosnan, Paprika Steen, Line Kruse, Kim 

Bodnia, Sebastian Jessen 

Přístupno od 12 let         Vstupné 75 Kč 
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