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Hodinov˘ manÏel
Pátek 6. bfiezna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 
âtyfii plavci – hráãi vodního póla – se po prohraném zápase octnou na dnû. Na dnû
bazénu dokonce i bydlí. Aby se zachránili, zkusí provozovat pochybnou Ïivnost „hodi-
nov˘ manÏel“ a skuteãnû opravují domácnosti rozliãn˘m dámám. Jaká zápletka se
z toho vyklube a jak zareagují jejich partnerky? David Novotn˘, Bolek Polívka, David
Matásek a Luká‰ Latinák v ãeské komedii. 100 minut.

Animáãky 2014
Sobota 7. bfiezna, 16.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Pásmo krátk˘ch animovan˘ch filmÛ z dílny studentÛ Univerzity Tomá‰e Bati ve Zlínû.
Pfiíbûhy jsou Ïánrovû a stylovû rÛznorodé. Mezi filmy najdete i abstraktní snímky, které
umoÏní dûtem zapojit vlastní fantazii. Malí diváci se mohou seznámit s rÛzn˘mi ani-
maãními technikami, kter˘mi jsou filmy vyrobeny. âeské znûní. 57 minut.

Vetfielec
Pátek 13. bfiezna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Sigourney Weaver v roli stateãné Ripleyové, Ïeny s ocelov˘mi nervy, která je pfied-
urãená k boji proti nepfiekonatelné bytosti z vesmíru. Ripleyová jako jediná z posádky
vesmírné lodi Nostromo zÛstává naÏivu v souboji s hrÛznou bytostí, jejíÏ zárodek se do-
stal na palubu z líhnû na neznámé planetû... Remasterovaná reÏisérská verze kultov-
ního sci-fi snímku Ridleyho Scotta z roku 1979, která bude v âeské republice k vidûní
pouze jeden mûsíc. Sci-fi ho  ror USA, ãeské titulky, 116 minut.

Norman a duchové
Pátek 20. bfiezna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Kdo zachrání malé ospalé mûsteãko, kdyÏ ho pfiepadne horda zombíkÛ? NeohroÏen˘
hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct, ujíÏdí na hororech a rád si povídá s mrtvou ba-
biãkou. Norman má totiÏ jednu zvlá‰tní schopnost – vidí duchy a umí se s nimi na lecãems
dohodnout. To se v aktuální, velmi prekérní situaci mÛÏe náramnû hodit.  NormanÛv Ïivot
nabere zcela netu‰en˘ smûr, kdyÏ mu jeho podivínsk˘ str˘c prozradí, Ïe mûsteãko co ne-
vidût stihne pradávná kletba a Ïe právû on ji mÛÏe díky sv˘m záhrobním komunikaãním
schopnostem zastavit... Animovaná komedie USA v ãeském znûní. 93 minuty. 

Drákula: Neznámá legenda
Pátek 27. bfiezna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
NeÏ se stal Drákulou, byl Vladem III., vládcem malé zemiãky jménem Transylvánie,
která se krãila ve stínu mocné osmanské fií‰e. Dobfie vûdûl, Ïe jak˘koli odpor proti sil-
nému sousedovi by znamenal jeho konec. KdyÏ mu v‰ak sultán pfiikáÏe, aby mu poslal
tisíc chlapcÛ vãetnû jeho vlastního syna coby ãerstvé rekruty do armády, rozhodne se
neuposlechnout. Aby porazil zlo a odvrátil nevyhnutelné, spojí se se zlem mnohem vût-
‰ím. Stane se Drákulou. Nezniãiteln˘m démonem, kter˘ je schopn˘ poráÏet obrovská
vojska, ale kter˘ zároveÀ ztrácí ty, jeÏ sv˘m zoufal˘m aktem zachránil – své nejbliÏ‰í.
DobrodruÏné fantasy USA. PÛvodní znûní ãesk˘mi titulky. 92 minuty. 
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