9.8. utorok 17.00

Izba - Írsko
Pre päťročného Jacka je izba celým svetom. Je to miesto, kde sa narodil, vyrastá a kde žije v bezpečí so
svojou mamou Joy. Spolu si čítajú, učia sa a hrajú. O svete sa Jack dozvedá len z niekoľkých detských
kníh a detských televíznych seriálov. Všetko, čo je mimo izby je fiktívne, len izba je skutočná. V noci ho
mama ukladá do bezpečia šatníka, v ktorom zaspáva rýchlejšie, než pride starý Nick, ich väzniteľ. Izba
je pre Jacka domovom, ale pre jeho mamu väzením, v ktorom ich starý Nick drží už viac než sedem
rokov. Vďaka odhodlaniu, vynaliezavosti a vrúcej materskej láske sa Joy podarilo pre Jacka vytvoriť
život, v ktorom si neuvedomuje limity ich väzenia. Joy však vie, že takto to nemôže byť stále. Vymyslí
preto odvážny plan úteku, v ktorom sa spolieha na statočnosť svojho syna a nutnú dávku šťastia. Keď
plán naozaj funguje a obidvaja sú konečne slobodní, Joy si s hrôzou uvedomí, ako nepripravená je na
to, žiť mimo štyroch stien malej izby a byť svojmu synovi oporou aj v skutočnom svete. Ich izolovaný
svet sa naraz rozšíri a ako malý Jack, pre ktorého je všetko nové a neuveriteľné, tak aj Joy sa musia
naučiť, ako žiť v reálnom svete…
Dráma, 118 min., MP 12, vst.: 2,- deti: 1,-€

16.8. utorok 17.00

Tom a Jerry 4 - USA
Nerozlučné duo kocúr Tom a myšiak Jerry spolu súperia v americkom animovanom seriáli už pekných
pár rokov. Tom se neustále snaží chytiť prešpekulovaného Jerryho, ktorý se len tak nedá a robí
prihlúplemu kocúrovi prieky. Nakonec ale aj tak všetko dobre dopadne a Tom a Jerry sú zasa "kámoši
jak hrom".
Animovaná rozprávka, 84 min., MP, vst.: 2, deti: 1,-€

23.8. utorok 17.00

Bosorkina dcéra - Dánsko, Nórsko, Island,
Švédsko, ČR
Dina - dcéra čarodejníčky, zdedila po matke nadprirodzené schopnosti: dokáže sa pozrieť človeku
priamo do duše a vyvolať v ňom pocit hanby za jeho činy. Keď jej matku neprávom obvinia z hrozných
vrážd, Dina sa rozhodne odhaliť pravdu, kvôli čomu sa ocitne uprostred nebezpečného boja o moc a v
ohrození vlastného života. Stredoveké fantasy plné drakov a mágie sa nakrúcalo, okrem iných lokácií, aj
v slávnych barrandovských štúdiách.
Dobrodružný, fantazijný, 96 min., MP 12, vst.: 2, deti: 1,-€

