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Doba ledová: Mamutí drcnutí

Pátek 6. ledna,18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 95 minut.
Pfiichází ledová událost roku a s ní stará známá parta, k níÏ patfií i veverãák Scrat. Ten ve
snaze koneãnû ulovit vûãnû prchající Ïalud zpÛsobí nehodu, z níÏ se vyklube karambol
a z nûj úplná katastrofa. Nejdfiíve Scrata hon za Ïaludem katapultuje do vesmíru. A tam,
díky tfiaskavé smûsi své povûstné ne‰ikovnosti a nekonãící smÛly, veverãák náhodnû
spustí sérii kosmick˘ch katastrof, které vedou aÏ k ohroÏení na‰í planety. ProtoÏe se v‰ak
na‰e parta skládá ze sam˘ch neohroÏen˘ch hrdinÛ, neãeká na své vyhubení, ale vydává
se na záchrannou v˘pravu... Animovaná komedie. USA 2016. âesk˘ dabing. 

Rodinné ‰tûstí

Pátek 13. ledna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 81 minuta.
Neohlá‰ená náv‰tûva pfiíbuzn˘ch neb˘vá vÏdycky pfiíjemnou záleÏitostí, zvlá‰È pokud se
protahuje na neurãit˘ poãet dní. Îivû a autenticky vykreslené rodinné setkání natoãil ma-
ìarsk˘ reÏisér Szabolcs Hajdu a z 51. MFF Karlovy Vary si odvezl jak cenu za nejlep‰í
hereck˘ v˘kon, tak hlavní cenu festivalu za nejlep‰í film. Maìarsko 2016. âeské titulky. 

Hledá se Dory

Pátek 20. ledna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 103 minuty. 
Dory si spokojenû Ïije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Najednou si vzpomene,
Ïe kdysi a kdesi ztratila své rodiãe. Spoleãnû s Marlinem a Nemem se vydá na strhující
dobrodruÏství napfiíã oceánem aÏ do prestiÏního Mofiského akvária v Kalifornii, kde se léãí
nemocní mofi‰tí Ïivoãichové. Pfii prohledávání moderního akvária dojde Dory k poznání,
Ïe své blízké máme nejradûji kvÛli jejich nedostatkÛm a Ïe to nejdÛleÏitûj‰í na svûtû je
pfiátelství a rodina. Rodinn˘ animovan˘ film. âesk˘ dabing. USA 2016.

Jason Bourne

Pátek 27. ledna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let. 123 minuty.
Jason Bourne (Matt Damon) se vyrovnává se svou minulostí, kdy se z nûj stal stroj na za-
bíjení. Chce hodit minulost za hlavu a zaãít nov˘ Ïivot. Jeho b˘valá kolegynû, zbûhlá
agentka Nicky (Julia Stiles) mu v‰ak pfiipomene, Ïe na ty nejpalãivûj‰í otázky je‰tû nedostal
odpovûì. Jason se pak znovu ocitá na staré známé horké pÛdû, kde nemÛÏe vûfiit nikomu
a niãemu... Film v anglickém znûní s ãesk˘mi titulky. USA 2016.

Pojar dûtem

Nedûle 29. ledna, 15.00. Vstupné 60 Kã. Vhodné pro dûti od 4 let. Délka pásma 70 min.
Pásmo je sloÏeno z animovan˘ch filmÛ Bfietislava Pojara, kter˘ je znám pfiedev‰ím jako
tvÛrce populárního seriálu Pojìte, pane, budeme si hrát. Uvidíte pût filmÛ, na nichÏ se v˘-
tvarník podílel v posledních letech svého Ïivota. âR 2016.
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