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Khumba
Pátek 5. záfií, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏí pfiístupn˘. 
Zebfií kluk Khumba byl uÏ od narození terãem posmûchu svého stáda, protoÏe se na-
rodil napÛl pruhovan˘ a napÛl bíl˘. Navíc kdyÏ zaãalo období sucha, pfiíbuzní Khumbu
obvinili, Ïe je proklet˘ a je pfiíãinou v‰ech nepfiíjemností, a vyhnali jej. OdváÏn˘
Khumba se pou‰tí do nebezpeãného, ale zároveÀ zábavného dobrodruÏství, aby
na‰el chybûjící prouÏky a získal zpût respekt své rodiny… Jihoafrick˘ animovan˘
dobrodruÏn˘ snímek. âeské znûní. 85 minut.

Babovfiesky 2
Pátek 12. záfií, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. MládeÏí pfiístupn˘.
Pfiíbûh zaãíná tam, kde skonãil díl pfiedchozí: drbna Horáãková vybíhá z domu naproti
mlad˘m hokejistÛm, ktefií pfiijeli nav‰tívit svého kamaráda a spoluhráãe na nedalekou
chalupu, aby tu trénovali a odpoãívali. Horáãkovou okamÏitû napadne pozvat svou
vnuãku a ‰ikovnû ji narafiãit sportovcÛm do cesty – „tfieba si jí nûkter˘  v‰imne a holka
udûlá terno“. JenÏe to nevydrÏí a pochlubí se sv˘m nápadem ostatním babkám...
Letní komedie reÏiséra ZdeÀka Tro‰ky. 110 minut.

Ida
Pátek 19. záfií, 20.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏí pfiístupn˘.
NeÏ se osmnáctiletá novicka Anna stane jepti‰kou, nav‰tíví jedinou svou Ïijící pfiíbuz-
nou Wandu, o jejíÏ existenci nemûla dosud ani tu‰ení. Ukazuje se, Ïe teta Wanda je
b˘valá zapálená komunistka a soudkynû, která v 50. letech posílala na smrt knûze
a dal‰í odpÛrce reÏimu. Neãekané setkání s cynickou, av‰ak vlastním svûdomím
stíhanou Ïenou Annu zmûní. Nasmûruje ji na cestu za odkrytím rodinného tajemství,
svého Ïidovského pÛvodu a svého pravého jména Ida. A také poprvé zaÏije poku‰ení
vnûj‰ího svûta: svobodu, jazzovou hudbu, i moÏnost zamilovat se... Polské drama.
Poetick˘ ãernobíl˘ snímek, kter˘ byl ocenûn˘ na mnoha filmov˘ch festivalech a také
byl ve v˘bûru leto‰ního MFF Karlovy Vary. âeské titulky. 80 minut. 

Noe
Pátek 26. záfií, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Pfiíbûh vypráví jednu z nejstar‰ích legend lidstva, biblick˘ pfiíbûh o Noemovû ar‰e.
– Noema ve snech pronásleduje ãím dál ãastûji zneklidÀující vidina smrtící záplavy.
Podivné znamení mu pomÛÏe rozlu‰tit moudr˘ Metuzalém – Zemû se ocitla na kraji
propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. BÛh se rozhodl pro kompletní obnovu Ïivota
v podobû gigantické potopy a pro záchranu ãlovûãího druhu si vybral právû Noema
a jeho poãetnou rodinu... Russell Crowe v hlavní roli katastrofického dobrodruÏného
snímku USA. âeské titulky. 138 minut. 
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