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Sobota 6. ledna, 15.00 / koncert 18.00. Vstupné na koncert 70 Kč.
Výstava / ukázka promítací techniky / koncert jazzového souboru Himbeere Brombeere.
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Pátek 12. ledna, 20.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 130 minut.
Na plátna kin se vůbec poprvé dostává dramatický osud JUDr. Milady Horákové, který ve své
době otřásl světem. Film se odehrává v letech 1937–1950 a vypráví příběh ženy, jež se ve svých
rozhodnutích řídila hlavně svým svědomím, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.
Milada Horáková byla popravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší prezident Československé
republiky Klement Gottwald dostal mnoho žádostí o udělení milosti od významných světových
osobností... ČR 2017.
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Pátek 19. ledna, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 109 minut.
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu můžou pomoci pouze mladá
talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit, a vzpomínky na báječného
Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem
dokázat, že nepatří do starého železa... Český dabing. USA 2017. ŠÚ.
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Sobota 20. ledna, 16.30 a 19.00 (v 19.00 již vyprodáno). Vstupné 160 Kč.
Mladý poutník se vydá pěšky probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný
výlet, situace se mu ale brzy vymkne z rukou. Oblíbená cestovatelská projekce a veselohra plná
humoru a lidských příběhů. Vstupenky: www.smsticket.cz, popř. na tel. 733 737 867.
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Pátek 26. ledna, 20.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 115 minut.
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku ze
17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih. Profesionální svatební agentura má na nezdary celých
24 hodin a za ty se toho může stát opravdu hodně. Nakonec se celá svatba promění v grotesku...
České titulky. Francie 2017.
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Rezervované vstupenky je třeba vyzvednout 20 minut před představením.
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