
ČERVEN 2014 

KHUMBA, 3D 
Neděle 1. 6. | 15:00 hod. 
Jižní Afrika, animovaný, 85 min., vstupné 120 Kč, pro děti, český dabing 
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože se narodil napůl 
pruhovaný a napůl bílý. Navíc když začalo období sucha, příbuzní Khumbu obvinili, že je 
prokletý a že je příčinou všech nepříjemností. Stádo v čele s jeho otcem ho tedy vyhnalo. 
Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného, ale zároveň zábavného 
dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal zpět respekt své rodiny... 
 
SPUTNIK 
Neděle 1. 6. | 19:00 hod. 
Německo/ČR, rodinná komedie, 83 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, v českém znění 
Pro desetiletou Frederiku je listopad 1989 smutným obdobím – její milovaný strýček Mike je 
vyhoštěn z NDR a musí do 48 hodin zemi opustit. Inspirováni svým velkým idolem 
kapitánem Kirkem, Frederike a její přátelé Jonathan a Fabian postaví teleportovací stroj, aby 
se přenesli do Západního Berlína za strýcem Mikem. Ale experiment dramaticky selže. Místo 
toho, aby úspěšně přenesl tři děti, celá vesnice i s lidmi zmizí! 
Hrají:  Devid Striesow, Yvonne Catterfeld, Maxim Mehmet, Ursula Werner, Marie Gruber 
Režie:  Markus Dietrich 
 
WTF 
Středa 4. 6. | 19:00 hod. 
Francie, komedie, 81 min., vstupné  100  Kč, mládeži přístupný, s titulky 
Více jak deset let vyvádí Rémi Gaillard různé ptákoviny a získal si tím mezinárodní věhlas, 
prostě stal se hvězdou. Realita je ale trochu jiná. Ve svých 38 letech žije stále ve svém malém 
bytě z dávek od státu a pořád dokola poslouchá stížnosti své přítelkyně, že  by měl konečně 
svůj život od základu změnit. Ale Rémi místo toho přesvědčí bývalého kolegu, aby dali 
dohromady svojí starou bandu a začali opět provádět ještě větší ptákoviny než před tím. 
Hrají:  Rémi Gaillard 
Režie:  Raphaël Frydman 
 
OLGA 
Čtvrtek 5. 6. | 19:00 hod. 
ČR, dokumentární, 87 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný 
Nový celovečerní dokumentární film režiséra Miroslava Janka, který mimo jiné natočil i 
snímky Občan Havel a Čtyři dohody, je životopisem i osobním portrétem výjimečné ženy – 
první dámy Olgy Havlové. Osobitá a skromná žena, veřejnosti známá jako manželka Václava 



Havla a zakladatelka nadace Výbor dobré vůle, je zde představena ze své civilní stránky. 
Janek se tolik nesoustředí na oficiální biografická data, ale nechává promlouvat dosud 
nezveřejněné archivní záběry a fotografie i osobní zpovědi přátel. 
Hrají:   Olga Havlová, Václav Havel 
Režie:  Miroslav Janek 
 
LOFT 
Pátek 6. 6. | 19:00 hod. 
Holandsko, thriller, 108 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Pět nejlepších přátel, z nichž všichni jsou ženatí, se rozhodne společně si pronajmout 
podkrovní byt. Sem si každý z nich za určitých podmínek může přivést milenku a nerušeně s 
ní trávit čas. Všechno se zdá být perfektní, až do jednoho rána, když se v podkroví najde tělo 
zavražděné neznámé mladé ženy. Skupina přátel se začíná navzájem podezřívat a brzy je 
jasné, že navzdory jejich dlouholetému přátelství vědí o sobě mnohem méně, než si původně 
mysleli. 
Hrají: Katja Herbers, Kim van Kooten, Fedja van Huêt, Lies Visschedijk, Anna Drijver 
Režie: Antoinette Beumer 
 
NOE, 3D 
Sobota 7. 6. | 19:00 hod. 
USA, katastrofický, 135 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing 
Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema ve snách čím dál častěji. Tu i další 
podivná znamení mu pomůže rozluštit moudrý Metuzalém. Země se ocitla na kraji propasti, 
kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobě gigantické 
potopy a pro obnovu člověčího druhu si vybral právě Noema a jeho početnou rodinu. A 
protože Noe ví, že zkáza přijde s vodou, začne stavět archu, obří loď, na níž by se on i jeho 
rodina zachránili. 
Hrají:  Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Emma Watson, Anthony Hopkins 
Režie: Darren Aronofsky 
 
SNADNÝ PRACHY   
Neděle 8. 6. | 19:00 hod. 
Švédsko/Německo, krimi, 119 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Hrdinou příběhu je mladý, charismatický muž žijící ve Stockholmu. I když má hluboko do 
kapsy, vede dvojí život – nelegálně se živí jako řidič taxi a následně si dopřává komfort vyšší 
třídy. Poté, co potká krásnou, bohatou dívku, zaplétá se do světa organizovaného zločinu. 
Začíná prodávat kokain, aby si mohl i nadále dovolit svůj přepychový životní styl. Kam až 
bude schopný zajít? 
Hrají: Joel Kinnaman, Matias Varela, Dragomir Mrsic, Lisa Henni, Dejan Cukic 
Režie: Daniel Espinosa 
 
NA HRANĚ ZÍTŘKA, 3D 
Středa 11. 6. | 19:00 hod. 
USA, sci-fi, 114 min., vstupné  130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 



Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí 
kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek a zanechávají za sebou 
miliony lidských obětí. Podplukovník Bill Cage, který nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez cirátů 
degradován a s nulovým výcvikem a mizernou výzbrojí poslán splnit úkol, který není ničím 
jiným než sebevražednou misí. Během několika minut je zabit, předtím se mu však podaří 
zneškodnit Alphu. Ač se to zdá nemožné, procitne opět na začátku toho samého pekelného 
dne ….. 
Hrají: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Jeremy Piven, Lara Pulver, Charlotte Riley 
Režie: Doug Liman 
  
ZMIZENÍ 
Čtvrtek  12. 6. | 19:00 hod. 
USA, thriller,  153 min., vstupné 80 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Silné téma, vynikající scénář plný zvratů a životní herecké výkony poskládaly dohromady 
thriller o pátrání po dvou zmizelých děvčatech. Keller Dover čelí asi nejhorší noční můře 
každého rodiče, jeho šestiletá dcera Anna a její kamarádka Joy jednoho večera na Díkuvzdání 
zmizí. Jejich hledání nebere konce, hodiny se vlečou a dívky jsou stále pohřešovány. Do 
objektu zájmu detektiva Lokiho se dostane řidič zchátralého karavanu a tím se rozjíždí 
pátrání, které nakonec vyústí v rozhodnutí vzít spravedlnost do svých rukou. 
Hrají: Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, Paul Dano, Maria Bello, Melissa Leo, Viola Davis 
Režie: Denis Villeneuve 
 
ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE, 3D 
Sobota 14. 6. | 16:00 hod. 
USA, dobrodružný, 97 min., vstupné 150 Kč, pro děti, český dabing 
Příběh Zloby – Královny černé magie, zpracovaný na motivy známé pohádky Šípková 
Růženka, seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce 
proměnilo v kámen. Její touha po pomstě a snaha udržet si trůn, uvrhne na novorozenou 
dcerku lidského krále, Auroru, krutou kletbu. 
Hrají: Angelina Jolie, Juno Temple, Elle Fanning, Sharlto Copley, India Eisley, Peter Capaldi 
Režie: Robert Stromberg 
 
ZAKÁZANÉ UVOLN ĚNÍ 
Sobota  14. 6. | 19:00 hod. 
ČR, komedie, 74 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný 
Režisér Jan Hřebejk se tímto filmem opět vrací k žánru komedie. A to v tandemu s jedním z 
našich nejvtipnějších  a nejoriginálnějších autorů Petrem Kolečkem, scenáristou Okresního 
přeboru. 
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání 
a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas. 
Hrají:  Jana Stryková, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná, Ondřej Sokol, Tomáš Jeřábek 
Režie:  Jan Hřebejk 
 
SNADNÝ PRACHY II. 



Neděle 15. 6. | 19:00 hod. 
Švédsko, krimi, 97 min., vstupné  90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
V dalším díle trilogie je, podobně jako v prvním díle, hlavní postavou chudý mladý student, 
který se ocitá uprostřed stockholmské smetánky a organizovaného zločinu. Právě v době, kdy 
chce skoncovat s nelegálním businessem, objeví se muž z minulosti, který výrazně 
zkomplikuje jeho situaci. Je nevyhnutelné odejít ze země, protože ho hledá policie i srbská 
mafie. 
Hrají:  Joel Kinnaman, Fares Fares, Dragomir Mrsic, Lisa Henni, Dejan Cukic, Sasa Petrovic 
Režie:  Babak Najafi 
 
1914 – 2014 – 100 let od vypuknutí I. světové války 
U této příležitosti promítáme film NA ZÁPADNÍ FRONT Ě KLID natočený podle knihy 
protiválečné knihy Ericha Maria Remarque. 
Středa 18. 6. |19:00 hod. 
Vstupné zdarma. 
 
SOUSEDI (PROMÍTÁNÍ SE SNÍŽENOU HLADINOU ZVUKU NEJEN PRO MAMINKY S 
DĚTMI) 
Čtvrtek 19. 6. | 10:00 hod. 
USA, komedie, 96 min., vstupné 60 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Hrdiny drsné komedie jsou mladí manželé, kteří s malou dcerkou žijí spokojeně na klidném 
předměstí do doby, než se do sousedního domu nastěhuje partička hlučných vysokoškoláků. 
Ti pořádají noční mejdany a dodržování nočního klidu ignorují. A protože jsou studenti vůči 
přátelským domluvám imunní, rozzuří se mezi oběma domy otevřená válka, ve které jsou 
všechny zbraně povolené 
Hrají:   Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, Dave Franco, Jake M. Johnson, Lisa Kudrow 
Režie:  Nicholas Stoller 
 
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 
Čtvrtek 19. 6.  |19:00 hod. 
USA, akční, 136 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing 
Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers neboli 
Captain America, poklidně v ústraní ve Washingtonu, D. C. a snaží se přizpůsobit modernímu 
světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do 
pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. Společně s Black Widow se Captain America 
pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí a současně se na každém kroku střetává s 
profesionálními zabijáky, kteří byli posláni, aby ho umlčeli. 
Hrají:   Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Dominic Cooper, Sebastian Stan 
Režie:  Anthony Russo, Joe Russo 
 
VAL ČÍK PRO MONIKU 
Pátek 20. 6. | 19:00 hod. 
Švédsko, drama, 105 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 



Životopisný film dánského režiséra o krásné a talentované švédské zpěvačce a herečce 
Monice Zetterlund vypráví o její cestě z malého městečka ve Švédsku ke slávě v klubech v 
New Yorku a Stockholmu. Během své kariéry nahrála řadu jazzových alb a objevila se i v 10 
filmech. Noční život jako jedna nekonečná párty a řetěz rozbitých milostných afér přinesly 
trpké poznání... Nepříjemná choroba ji v roce 1999 přinutila k odchodu z veřejného života, 
plného úspěchů a slávy. A o šest let později po požáru v jejím stockholmském bytě umírá. 
Hrají:  Edda Magnason, Danny Boushebel, Sverrir Gudnason, Vera Vitali, Oskar Thunberg 
Režie:  Per Fly 
 
JAK VYCVI ČIT DRAKA  2, 3D 
Sobota 21. - neděle 22. 6.  | 16:00 hod. 
USA, animovaný, 105 min., vstupné 130 Kč, pro děti, český dabing 
Od prvního dílu uběhlo 5 let a Škyťák s Bezzubkou jsou zpět. Celá vesnice již přivykla 
drakům a ti se stali nepostradatelnou součástí jejich životů. Vikingové vymysleli i nový a 
oblíbený sport - dračí závody.  Když je jedno z jejich dobrodružství zavede k ledové jeskyni, 
objeví nejen stovky nových divokých draků, ale také tajemného Dračího jezdce. Najednou se 
ocitnou uprostřed bitvy a oba jsou nuceni zajistit mír. 
V českém znění: Matouš Ruml, Simona Postlerová, Jiří Schwarz, Terezie Taberyová, Jiří 
Krejčí, Zbyšek Horák, Libor Terš, Jana Páleníčková 
 
SNADNÝ PRACHY III. „ŽIVOT DE LUXE“ 
Neděle 22. 6. | 19:00 hod. 
Švédsko, krimi, 123 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Hrdina příběhu žije na útěku a je rozhodnut zjistit, co se stalo s jeho zmizelou sestrou. Každá 
stopa ho stále více zavádí do světa stockholmského organizovaného zločinu. A on chce 
provést svou poslední akci – největší loupež ve švédské historii. Během komplikovaných 
příprav však potkává ženu ze své minulosti. Současně se do prostředí vůdce srbské mafie ve 
Stockholmu infiltruje policista. Série událostí vede k bojům uvnitř srbské mafie, do kterých je 
i nedobrovolně vtažena dcera hlavy srbské mafie. 
Hrají: Joel Kinnaman, Malin Buska, Martin Wallström, Dejan Cukic, Matias Varela 
Režie: Jens Jonsson 
 
VŠIVÁCI 
Středa 25. 6.  |19:00 hod. 
ČR, drama, 98 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný 
Všiváci jsou příběhem rodiny Rohanů. Mikuláš, špičkový neurochirurg, se utápí v bludném 
kruhu milostných dobrodružství, avantýr a alkoholu. Jeho horkokrevný bratr Richard, veterán 
z české mise v Afghánistánu, prohrává svůj boj s dluhy. Spory bratrů Rohanů se točí kolem 
událostí z dětství, které je bolestně rozdělily a stále ovlivňují jejich život. 
Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Jiří Langmajer, Ondřej Vetchý, Iva 
Janžurová, Marek Taclík, Andrea Kerestešová, Tatiana Vilhelmová 
Režie: Roman Kašparovský 
  
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 



Čtvrtek 26. 6.  |19:00 hod. 
USA, westernová komedie, 116 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Hrdina komedie Albert se protlouká jako nepříliš úspěšný pasák ovcí, bydlí u rodičů a právě 
dostal kopačky od své dívky, které vadí jeho  zbabělost. Ke své smůle totiž žije v době, kdy se 
každý druhý konflikt řeší soubojem na pistole a on přitom vůbec neumí střílet. Až se na něj 
usměje štěstí v podobě krásné dívky, která ovládá pistoli jako ostřílený kovboj a vezme si 
Alberta do parády ….. a tím se jeho život změní v jednu velkou komedii.   
Hrají: Charlize Theron, Seth MacFarlane, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Neil Patrick 
Harris 
Režie:  Seth MacFarlane 
  
TRANSFORMERS: ZÁNIK, 3D 
Pátek 27. 6.  |19:00 hod. 
USA, akční, 140 min., vstupné 150 Kč, mládeži přístupný, český dabing 
Další díl se zlověstným podtitulem „Zánik" je sice přímým pokračováním úspěšném série, v 
mnoha ohledech ale bude úplně jiný než předchozí části. Především se proměnili jeho lidští 
hrdinové. Místo zápolení mladého Sama Witwickyho s Transformery a životem vůbec 
budeme sledovat automechanika Cadea, který žije sám s dospívající dcerou na farmě v 
Texasu, kde se snaží opravovat nepojízdné vraky a po opravě je prodávat. Jeho život se změní 
ve chvíli, kdy se z hromady šrotu, kterou si přiveze do dílny, vyklube Transformer. 
Hrají:  Mark Wahlberg, Jack Reynor, Nicola Peltz, Stanley Tucci, Kelsey Grammer 
Režie:  Michael Bay 
 
KNĚZOVY DĚTI 
Sobota 28. 6.  |19:00 hod. 
Chorvatsko/Srbsko, komedie, 96 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Mladý kněz, přidělený do malé obce na malebném dalmatském ostrůvku, zděšeně zjišťuje, jak 
málo se tu rodí dětí. Když mu zpověď místního trafikanta odhalí příčinu, rozhodne se zjednat 
poněkud nestandardním způsobem nápravu. Výsledkem je stoupající počet neplánovaných 
těhotenství a demografický přírůstek. Jenomže ne všechno se vyvíjí tak, jak si idealistický 
páter vysnil. 
Hrají:  Krešimir Mikić, Niksa Butijer, Marija Skaricic, Lazar Ristovski, Drazen Kuhn 
Režie:  Vinko Brešan 
  
GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ 
Neděle 29. 6. | 19:00 hod. 
Francie/USA, životopisný, 103 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, s titulky 
Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara Grace Kelly je  možná nejoslnivější romancí 
dvacátého století, ale film nepostrádá nosný a dramatický příběh. Krásná Grace, která se 
vzdala své oslnivé kariéry, dala přednost hlasu svého srdce a odešla do zcela neznámého 
světa. Na samém vrcholu slávy se provdala za monackého knížete Rainiera III. a stala se 
navždy Grace – kněžnou z Monaka. Snímek oplývá úchvatnou výpravou a kostýmy a zároveň 
nabízí silný dramatický příběh ze světa přepychových paláců, osvětlených kasin, 



nablýskaných kabrioletů, kvetoucích zahrad,  nádherných plesových šatů a také intrik a 
politiky.   
Hrají:  Nicole Kidman, Tim Roth, Milo Ventimiglia, Parker Posey, Paz Vega, Frank Langella 
Režie: Olivier Dahan 
  

 
 

Změna programu vyhrazena. 


