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Neděle 6. listopadu v 15 hodin  

USA 2011 – 102 min, dabing 

Šmoulové – animovaný, fantasy, rodinný        
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni 

společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského 

Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky 

domů do vesničky dříve, než je Gargamel znovu vystopuje.  

Režie: Raja Gosnell.  
Přístupno         Vstupné 70 Kč 

 

Čtvrtek 10. listopadu v 19 hodin  

USA, Velká Británie, Francie 2011 – 101 min, titulky 

Johny English se vrací –akční, komedie, dobrodružný    

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden 

muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal 

nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje 

mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. 

Režie: Oliver Parker. Hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Gillian Anderson, Rosamund Pike a další. 

Přístupno         Vstupné 70 Kč 
 

Neděle 13. listopadu v 15 hodin  

USA 2011 – 110 min, dabing 

Auta 2 – animovaný, komedie, dobrodružný     
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, se dostanou na 

úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém 

závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě. Ale cesta na šampionát je plná 

děr, objížděk a komických překvapení, když se Burák připlete do svého vlastního netušeného 

dobrodružství - mezinárodní špionáže.  

Režie: John Lasseter, Brad Lewis  

Přístupno         Vstupné 70 Kč 

 

Čtvrtek 24. listopadu v 17 hodin 

USA 2011 – 105 min, titulky 

Zrození planety opic – akční, dobrodružný, sci-fi, drama      

Mladý vědec Will Rodman (James Franco) vyvíjí lék proti Alzheimerově nemoci, kterou trpí i jeho otec 

(John Lithgow). Slibný výzkum se ovšem zadrhává kvůli nežádoucím vedlejším účinkům, které 

vykazují pokusní živočichové po aplikaci léčebné látky. Zklamaný vědec opouští výzkum, odchází 

pečovat o otce a jako bonus si tajně odnáší šimpanzí mládě, jehož rodiče zemřeli při Willových 

pokusech. U šimpanze Caesara se postupně začne projevovat vysoká inteligence a Will zjistí, že za to 

zřejmě může působení jeho léku. Začne mu ho tajně podávat a tím nechtěně otevře bránu k lidské zkáze. 

Režie: Rupert Wyatt. Hrají: James Franco, Andy Serkis, Brian Cox, John Lithgow a další.  

Přístupno od 12 let        Vstupné 70 Kč 
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Čtvrtek 24. listopadu v 19 hodin 

Česko, Německo 2011 – 87 min. 

Alois Nebel – animovaný, drama      

Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako 

výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná 

mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť násilného odsunu Němců po 2. 

světové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář 

Wachek (Leoš Noha) společně se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky sovětské armády. 

Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý (Karel Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce, 

aby pomstil svoji matku. Halucinace nakonec Nebela přivedou do blázince a přijde o místo výpravčího. 

Vydá se do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na Hlavním nádraží najde svou životní lásku, toaletářku 

Květu (Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se znovu setkal s Němým a 

souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce.   

Režie: Tomáš Luňák. Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková….. 

Přístupno         Vstupné 60 Kč 

 

Čtvrtek 24. listopadu v 8,15 a v 10 hodin - DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ 

USA 2011 – 96 min, dabing 

Rio – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný      

Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svoji paničkou 

Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako 

papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu se kvůli 

tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik zabydlel, že pro něj 

není problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit Lindě jako její osobní budík. 

Když jednoho dne Linda a Blu zjistí, že Blu není posledním papouškem svého druhu na světě, jak si až 

doposud mysleli, neváhají a vydají se na cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která žije v 

samotném srdci Rio de Janeira.  

Režie: Carlos Saldanha 

Přístupno         Vstupné 35 Kč 

 

 

Pátek 25. listopadu v 10 hodin – DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ 

Velká Británie, USA 2011 – 120 min, titulky 

Jana Eyrová – romantický, drama      

19. století. Jana Eyrová (M. Wasikowska) nečekaně uprchne z rozsáhlého a odlehlého panství 

Thornfield Hall, kde pracuje jako vychovatelka dívky Adèle Varensové, která zde žije v opatrovnictví 

hloubavého majitele, Edwarda Rochestera (M. Fassbender). Impozantní rezidence a neméně okouzlující 

povaha Rochestera těžce zkoušely Janinu odolnost. Po útěku nemá kam jít, proto přijme pomocnou ruku 

duchovního otce Johna Riverse (Jamie Bell) a jeho rodiny. S jejich pomocí se vzpamatovává z 

turbulentních událostí poslední doby, které ji přinutily k útěku a při pohledu na minulost přemýšlí, jestli 

to někdy mohla být pravda…  

Režie: Cary Fukunaga. Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Holliday Grainger… 

Přístupno od 12 let        Vstupné 50 Kč 

 

 

Připravujeme na prosinec:     Dopolední promítání: 
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