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Chlapectví
Pátek 6. února, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 
Mason je sympatick˘ ‰estilet˘ kluk, kter˘ po rozvodu rodiãÛ Ïije se star‰í sestrou a má-
mou. S tátou se ale obû dûti pravidelnû vídají a mají s ním kamarádsk˘ vztah. Taková je
Masonova v˘chozí Ïivotní situace, z níÏ se vydává vstfiíc pubertû, dospívání a dospûlosti.
Po cestû míjí spousty znám˘ch a pfiátel, prvních a druh˘ch lásek, konfliktÛ a usmifiování se
sestrou a matkou a dal‰ích Ïivotních kfiiÏovatek, které v‰ichni tak dÛvûrnû známe... V˘ji-
meãn˘ film, na nûmÏ reÏisér pracoval cel˘ch dvanáct let. Drama USA v pÛvodním znûní
s ãesk˘mi titulky. 166 minut. 

Zvonilka a piráti
Pátek 13. února, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 
Velkolepé dobrodruÏství o Zarinû, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvûfiitel-
n˘mi moÏnostmi modrého kouzelného prá‰ku. KdyÏ se kvÛli sv˘m odváÏn˘m nápadÛm
dostane do potíÏí, uteãe ze zemû víl a spojí své síly s piráty, ktefií z ní udûlají kapitánku své
lodi. Zvonilka se spoleãnû se sv˘mi pfiáteli musí vydat na dobrodruÏnou pouÈ, aby Zarinu
na‰li a spoleãnû pak zkfiíÏili meãe s bandou pirátÛ pod vedením plavãíka Jamese, ze
kterého se má záhy stát legendární kapitán Hook... Animovan˘ fantasy snímek USA.
âeské znûní. 78 minut. 

Îelvy Ninja
Pátek 20. února, 19.00. Vstupné 70 a 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 
Mûsto New York zoufale potfiebuje hrdiny. Ovládá ho totiÏ strach a v‰ehoschopn˘ Trhaã,
jehoÏ pozice vládce podsvûtí je zcela neotfiesitelná, dokud se v mûstské kanalizaci vinou
nepodafieného genetického experimentu neobjeví ãtyfii bojovníci v krun˘fiích s mimofiád-
n˘mi schopnostmi. Tam, kde jsou Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí
chybût ani zvûdavá reportérka April. Spoleãnû odhalí Trhaãovy dûsivé plány na roz‰ífiení
jeho impéria a rozhodnou se je vlastními v˘raznû vylep‰en˘mi silami pfiekazit... Akãní do-
brodruÏn˘ film USA podle známého televizního seriálu. âesk˘ dabing. 101 minuta.

FakjÛ pane uãiteli
Pátek 27. února, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 
Zeki Müller nemá na vybranou. Nûkdo postavil ‰kolní tûlocviãnu pfiímo nad jeho „úspo-
rami“, tedy nad místem se zakopan˘mi ukraden˘mi penûzi. Aby se po propu‰tûní z basy
dostal ke své kofiisti, musí se vydávat za suplujícího uãitele na Goetheho gymnáziu. Tím
vznikne uÏ tak suÏovanému vzdûlávacímu systému dal‰í problém, protoÏe od toho oka-
mÏiku zamûstnává nejbláznivûj‰ího uãitele v‰ech dob. Jeho upjatá, korektní kolegynû, uãi-
telka Lisi, sice odsuzuje jeho neortodoxní pedagogické metody, ale nemÛÏe si pomoct a do
nového „kolegy“ se zamiluje... Nûmecká komedie v ãeském znûní. 118 minut. 
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6. 3. Hodinov˘ manÏel / 13. 3. Drákula: Neznámá legenda
20. 3. Norman a duchové

sobota 7. bfiezna – mimofiádné dûtské pfiedstavení:
Animáãky 2014 – pásmo krátk˘ch animovan˘ch filmÛ
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