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Pátek 4. listopadu, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 102 minuty.
Zdánlivû empatická a laskavû vyhlíÏející uãitelka základní ‰koly manipuluje za úãelem
osobního obohacení rodiãi sv˘ch ÏákÛ. Nejen z obavy o prospûch sv˘ch milovan˘ch dûtí
vût‰ina rodiãÛ tﬁídní uãitelce podléhá a poskytuje jí nejrÛznûj‰í sluÏby, dárky a jiné pozornosti. Najdou se v‰ak tﬁi rodiny, které se rozhodnou vzepﬁít. Dûj strhujícího snímku inspirovaného skuteãnou událostí se sice odehrává na zaãátku 80. let, pﬁesto jde o pﬁíbûh velmi
aktuální. Drama v reÏii Jana Hﬁebejka. âR / SR 2016. âeské znûní.
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Pátek 11. listopadu, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 106 minut.
Hrdinou pﬁíbûhu je chlapec Mauglí, ãlovûãí mládû vychované v dÏungli vlãí smeãkou. Do
dÏungle v‰ak pﬁichází hroziv˘ tygr ·ér Chán, jenÏ si nese jizvy zpÛsobené ãlovûkem. ·ér
Chán chce zniãit v‰e, co vnímá jako ohroÏení, a Mauglí cítí, Ïe uÏ v dÏungli není vítán. A tak
opou‰tí svÛj domov a vydává se na dobrodruÏnou cestu plnou poznání... Snímek v sobû
pﬁirozenû snoubí v˘kony hercÛ s fotorealistickou poãítaãovou animací zvíﬁat a prostﬁedí.
USA 2016. âesk˘ dabing.
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Pátek 18. listopadu, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 116 minut.
VÛdce je zpût! Témûﬁ sedmdesát let po svém neslavném odchodu se Adolf Hitler pﬁekvapenû probouzí v dne‰ním Berlínû. A první bilance jeho nové situace je neradostná. Válka
skonãila poráÏkou, Berlín je pln˘ cizincÛ a v Nûmecku místo nûj vládne Ïena, jakási Angela
Merkelová. Po prvotním ‰oku se Hitler rychle rozkoukává a zaãíná novou kariéru – nikoliv
ve funkci vÛdce národa, ale jako komik. A to díky tomu, Ïe jej povaÏují za naprosto bezchybného imitátora sebe samého... SRN 2016. Nûmecké znûní s ãesk˘mi titulky. 116 min.
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digitálnû remasterovan˘ snímek Karla Zemana

FILMOVÉ NÁVRATY

Pátek 25. listopadu, 19.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 83 minuty.
Astronaut Toník pﬁistane na Mûsíci, kde se setká se zvlá‰tní spoleãností, k níÏ patﬁí chvástav˘ baron Prá‰il. Baron Prá‰il se spolu s Toníkem vypraví do Turecka, kde ze zajetí zákeﬁného sultána vysvobodí pÛvabnou princeznu Bianku. Vychloubaãn˘ baron se ji snaÏí okouzlit
a vrhá se proto do blázniv˘ch dobrodruÏství – ocitá se v útrobách velryby ãi se na dûlové
kouli pﬁesunuje do váleãn˘ch vﬁav. Biance v‰ak uãaruje odváÏn˘ snílek Toník... Milo‰
Kopeck˘, Jan Werich, Jana Brejchová, Karel Höger, Rudolf Hru‰ínsk˘ a dal‰í legendární
herecké tváﬁe v dobrodruÏném animovaném snímku z roku 1961.
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