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ČAROVNÝ LES
Sobota 2. 5. | 16:00 hod.
USA, pohádkový muzikál, 125 min., vstupné 100 Kč, rodinný, s titulky
Vtipný  muzikál  Čarovný  les  představuje  klasické  pohádkové  příběhy  Popelky,
Červené  Karkulky,  Jacka  a  fazolového  stonku  a  Lociky  -  ty  všechny  spojené  v
původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním založit
rodinu,  ale  i  zlá  čarodějnice,  která  na oba manžele  uvrhla  kletbu.  Čarovný les  je
moderním zpracováním oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve kterém se prolínají
příběhy hned několika z nich, a který ukazuje, jaké důsledky mají přání a poslání
jejich postav.
Hrají: Anna Kendrick, Johnny Depp, Chris Pine, Emily Blunt, Meryl Streep, Lucy
Punch, Mackenzie Mauzy, Christine Baranski, James Corden, Tracey Ullman, Frances
de la Tour, Tammy Blanchard, Billy Magnussen, Daniel Huttlestone, Lilla Crawford
Režie:  Rob Marshall

KRÁLOVA ZAHRADNICE
Sobota 2. 5. | 19:00 hod.
Velká Británie, romantický, 116 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý vášněmi, lascivností a nebezpečím.
To  se  často  ukrývalo  pod  sešněrovanými  korzety,  napudrovanými  parukami  a
bohatými krinolínami dvorních dam, jež za svými vějíři uměly zamaskovat nejednu
špinavost. Emancipovaná zahradnice Sabine je povolána do Versailles, aby pro krále
Francie vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery. Sabine musí obstát nejen jako
profesionálka, která navrhne zahrady obdivované celý světem, ale i jako žena, která
skrývá tajemství z minulosti. 
Hrají:  Kate  Winslet,  Stanley  Tucci,  Alan Rickman,  Jennifer  Ehle,  Helen McCrory,
Matthias  Schoenaerts,  Alistair  Petrie,  Danny  Webb,  Steven  Waddington,  Pauline
Moran, Cathy Belton, Adrian Scarborough, Paula Paul, Freddie-Joe Twine
Režie:  Alan Rickman

DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
Neděle 3. 5. | 19:00 hod.



USA/Velká Británie, komedie, 122 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Báječný  hotel  Marigold  leží  v  indickém  Jaipuru  a  v  předchozím  filmu  se  stal
útočištěm sedmi trochu noblesních a trochu potrhlých britských penzistů, které si s
gustem  zahrála  elita  britského  herectví.  Teď  už  je  Báječný  hotel  Marigold  plně
obsazen stálými hosty a jeho manažerka Muriel i majitel Sonny chtějí své podnikání
rozšířit.  Mají  totiž  velký  sen,  který  se  jmenuje  Druhý  báječný  hotel  Marigold.
Mezitím si ostatní členové jejich party užívají v Indii nejen znovu nalezenou chuť do
života, ale také nová přátelství a lásky.
Hrají:  Judi  Dench,  Maggie  Smith,  Bill  Nighy,  Richard  Gere,  Dev  Patel,  David
Strathairn, Penelope Wilton, Tamsin Greig, Celia Imrie,  Tina Desai,  Lillete Dubey,
Ronald  Pickup,  Diana  Hardcastle,  Zachary  Coffin,  Denzil  Smith,  Rajesh  Tailang,
Seema Azmi, Vikram Singh 
Režie:  John Madden

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Středa 6. 5. | 19:00 hod.
USA, akční, 140 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
I  auta  můžou létat.  Alespoň  pro  nesmrtelnou  sérii  Rychle  a  zběsile  to  platí.  Její
hrdinové už stihli  prožít  a  přežít  neuvěřitelné  věci,  teď však narazí  na  nepřítele,
vedle  něhož  všichni  jejich  dosavadní  soupeři  připomínají  bandu dětí  z  mateřské
školky. Deckard Shaw, živý stroj na zabíjení, který vycvičila elitní vojenská jednotka.
Pokud vám příjmení téhle postavy něco připomíná, pak se nepletete. Shawův mladší
bratr Owen obtěžoval hrdiny v šestém díle tak intenzivně, až ho připravili o život. A
rozrušený Shaw starší se rozhodne, že na oplátku připraví o život je a všechny jejich
blízké. Bez ohledu na to, jak rychlí či zběsilí budou.
Hrají: Vin  Diesel,  Paul  Walker,  Jason  Statham,  Michelle  Rodriguez,  Jordana
Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, Paul
Walker,  Lucas  Black,  Michelle  Rodriguez,  Tyrese  Gibson,  Tony  Jaa,  Djimon
Hounsou,  Kurt  Russell,  Cody  Walker,  Shad  Moss,  Nathalie  Emmanuel,  Jordana
Brewster, Iggy Azalea, John Brotherton, Susan Santiago, Ludacris,  Noel Gugliemi,
Ronda Rousey, Brian Mahoney, Ali Fazal, Anna Colwell, Elsa Pataky
Režie:  James Wan
 
PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ
Čtvrtek 7. 5. | 19:00 hod.
Velká Británie, erotické drama, 104 min., vstupné 80 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Na chátrajícím šlechtickém sídle žije  sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou
Evelyn a ve svém svébytném a poněkud výstředním světě se oddávají rafinovaným
erotickým  hrám.  Tato  filmová  lahůdka  se  vyznačuje  podmanivou  a  smyslnou
atmosférou, výraznou hudební složkou a odkazy na sexploatační filmy 60. a 70. let.



Hrají: Sidse  Babett  Knudsen,  Chiara  D'Anna,  Fatma  Mohamed,  Monica  Swinn,
Eugenia Caruso
Režie:  Peter Strickland

AVENGERS:AGE OF ULTRON, 3D
Pátek  8. 5. - sobota 9.5. | 19:00 hod.
USA, akční sci-fi, 145 min., vstupné 155 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Pokus  miliardáře  Tonyho  Starka  oživit  program  na  udržení  celosvětového  míru
skončí nezdarem a největší  hrdinové světa,  včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky,
Thora,  Neuvěřitelného  Hulka,  Black  Widow  a  Hawkeye  musí  čelit  děsivému
nebezpečí. V sázce je osud celé planety. Povstane zlovolný Ultron a jenom Avengers
mu mohou zabránit  v  uskutečnění  ďábelských plánů.  Nová křehká spojenectví  a
nečekané  zvraty  jsou  zárukou  vzrušujícího  a  jedinečného  akčního  dobrodružství
globálních rozměrů.
Hrají:   Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr.,  Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, James Spader, Aaron
Taylor-Johnson,  Tom  Hiddleston,  Elizabeth  Olsen,  Thomas  Kretschmann,  Don
Cheadle, Hayley Atwell,  Paul Bettany, Andy Serkis,  Stellan Skarsgård, Idris Elba,
Anthony Mackie, Lou Ferrigno, Chelsea Li
Režie:  Joss Whedon

POPELKA
Sobota  9. 5. | 16:00 hod.
USA,  romantický, 105 min., vstupné 80 Kč, rodinný film, český dabing
Popelka  -  nejnovější  a  výpravné  zpracování  známé  pohádky  o  osudech  dívky
jménem Elka,  jejíž otec se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka
velice ráda a tak se snaží ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám chovat vstřícně.
Dělá  všechno  proto,  aby  se  ve  svém  novém domově  cítily  dobře.  Když  ale  otec
nečekaně zemře, z Elky se stane obyčejná služka, věčně umouněná od popela, které
ostatní  posměšně říkají  Popelka.  Navzdory krutostem,  kterým je  nucena čelit,  ale
neztrácí naději a je rozhodnuta řídit se posledním přáním své matky, aby byla vždy
„odvážná a laskavá".  Záhy nato se zdá, že by se na ni konečně mohlo usmát štěstí,
když se na bále setká s okouzlujícím princem a díky kouzelné víle se Popelčin život
navždy změní.
Hrají:  Cate  Blanchett,  Helena  Bonham  Carter,  Hayley  Atwell,  Richard  Madden,
Stellan Skarsgård, Lily James, Holliday Grainger,  Sophie McShera, Nonso Anozie,
Derek Jacobi, Andrew Fitch, Eloise Webb
Režie: Kenneth Branagh

DIPLOMACIE
Neděle 10. 5. | 19:00 hod.



Francie/Německo, drama, 84 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Budoucnost Paříže v diplomatické hře vysoké politiky - jednou z ne příliš známých
kapitol válečné historie byl rozkaz Adolfa Hitlera ke zničení Paříže. Rozhodnutí měli
v rukách dva muži – jeden, který měl splnit Hitlerův příkaz, a druhý, který ho měl
přesvědčit o opaku.  25.srpna 1944 Spojenci vstupují do Paříže. Krátce před úsvitem
se německý vojenský místodržitel Paříže Dietrich von Choltitz chystá vykonat krutý
příkaz Adolfa Hitlera, a to vyhodit do povětří pýchu všech Francouzů – hlavní město
Paříž. Všechny mosty a historické budovy jsou již podminované, ale Paříž stále stojí a
vyčkává. Z jakého důvodu Dietrich von Choltitz odmítá splnit Führerův rozkaz, i
navzdory jeho bezmezné věrnosti Německé říši? Má v tom prsty švédský konzul v
Paříži Raol Nordling anebo sám generál mění názor?
Hrají:  Niels  Arestrup,  André  Dussollier,  Burghart  Klaußner,  Robert  Stadlober,
Thomas Arnold, Charlie Nelson, Jean-Marc Roulot, Paula Beer, Attila Borlan, Jochen
Hägele, Johannes Klaußne
Režie: Volker Schlöndorffr

EX MACHINA
Středa 13. 5. | 19:00 hod.
USA/Velká Británie, sci-fi, 108 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Caleb vyhrál ve firemní soutěži hlavní cenu, týdenní pobyt na horské chatě svého
zaměstnavatele,  geniálního  vědce  Nathana.  V  okamžiku,  kdy  uprostřed  pustiny
vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak
nezapomene. Jenže ani nejbujnější fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho
čeká v supermoderní  stavbě připomínající  protiatomový bunkr. Zde se seznámí s
Avou,  dívkou  s  krásnou  tváří,  u  níž  jen  dráty,  vedoucí  jejím  průsvitným  tělem
prozrazují,  že je ve skutečnosti unikátním technologickým experimentem. Úkolem
Caleba  je  komunikace  s  Avou,  kterou  Nathan  pečlivě  pozoruje,  zaznamenává  a
testuje tak možnosti umělé inteligence. Dokáže být Ava natolik „lidská",  že Caleb
zapomene, že komunikuje s robotem? Dokáže v něm probudit nějaké city? Calebovi
se však role pokusného morčete začne čím dál  víc zajídat,  zvlášť když s Avinou
pomocí zjistí, že Nathan mu o svém výzkumu neřekl zdaleka všechno
Hrají:  Alicia  Vikander,  Domhnall  Gleeson,  Oscar  Isaac,  Corey  Johnson,  Sonoya
Mizuno, Chelsea Li, Deborah Rosan
Režie:  Alex Garland

HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
Čtvrtek 14. 5.  | 19:00 hod.
Švédsko/Norsko/Dánsko, komedie, 100 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s
titulky
Sam  a  Jonathan  jsou  dva  cestující  prodejci  s  drobnými  cetkami,  jejichž
prostřednictvím se vydáme  na pomyslné toulky lidskými touhami a poznáme krásu



jednotlivých momentů lidského života, malichernost druhých, humor i  tragédii.  S
panoramatickým výhledem poukazuje holub ze své ptačí perspektivy na lidský stav
– je ohromen jejich pošetilostmi, pýchami a nervozitou, kterým se snaží porozumět a
pochopit  je.  Tento  snímek  je  třetím  závěrečným  filmem Anderssonovy  trilogie  o
lidském bytí.
Hrají:  Nils  Westblom,  Holger  Andersson,  Ola  Stensson,  Lotti  Törnros,  Oscar
Salomonsson, Jonas Gerholm, Viktor Gyllenberg, Roger Olsen Likvern, Mats Ryden
Režie:  Roy Andersson

ŠÍLENÝ MAX:ZBĚSILÁ CESTA, 3D
Pátek 15. 5. | 19:00 hod.
Austrálie, akční sci-fi, 120 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Šílený  Max,  pronásledovaný  svou  pohnutou  minulostí,  je  přesvědčen,  že  jediný
způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající
pustinou  ve  vyzbrojeném  obrněném  vozidle,  v  jejímž  čele  stojí  elitní  Imperator
Furiosa.  Citadelu,  odkud prchají,  tyranizuje  Immortan Joe,  kterému kdosi  odcizil
něco nenahraditelného.  Rozzuřený vojenský vůdce svolá  všechny své gangy a ve
vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely. 
Hrají:  Tom Hardy,  Nicholas  Hoult,  Charlize  Theron,  Rosie  Huntington-Whiteley,
Zoë Kravitz, Riley Keough, Nathan Jones, Megan Gale, Angus Sampson, Abbey Lee,
John Howard, Josh Helman, Courtney Eaton
Režie:  George Miller

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Sobota 16. 5. | 16:00 hod.
Velká Británie / Francie, animovaný, 85 min., vstupné 90 Kč, pro děti, český dabing
Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí
poslouchat a dělat co farmář nařídí. Shaun a další ovce přijdou s mazaným trikem jak
farmáře uspat. Skáčou stále dokolečka přes ohradu, farmář počítá, počítá a počítá své
ovečky, až nakonec usne. Ovce potom farmáře opatrně uloží do starého karavanu v
rohu hřiště a předstírají,  že je noc. Karavan se uvolní a  vyjede ven na silnici i se
spícím farmářem uvnitř  a  ujíždí  přímo do velkoměsta.  Shaun a  ovčí  stádo zatím
hospodaří  na  farmě  bez  farmáře,  kde  je  velký  chaos.  Stádo  se  Shaun  v  čele  se
rozhodne  napravit  svoji  chybu  a  vydá  se  do  velkoměsta  najít  farmáře.  Na  této
záchranné výpravě je čeká mnoho dobrodružství. 

DEJTE MI POKOJ!
Sobota 16. 5. | 19:00 hod.
Francie, komedie, 79 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Komedie  o  vášnivém  milovníku  hudby,  který  na  bleším  trhu  objevil  vzácnou
gramodesku a těší se, jak si v klidu  a domácí pohodě vychutná její poslech. Ale vše je



jinak a on má pocit,  že se snad celý svět proti němu spiknul.  Nečekaná návštěva
syna,  bouchání  souseda,  lomození  uklízečky,  neustálé  vyzvánění  telefonu  i
dramatické  obvinění  z  nevěry  ze  strany  manželky  a  ještě  příchod  jeho  milenky.
Michel  musí  nasadit  do  boje  všechnu svou  energii,  lstivost  i  mazanost,  aby  měl
konečně chvilku klidu. Hlavní představitel Christian Clavier si můžeme pamatovat
například z tak úspěšných komedií jako jsou Co jsme komu udělali?,  Návštěvníci
nebo  Asterix  a  Obelix.  A  jeden  milión  francouzských  diváků  dokazuje,  že  ani
tentokrát své publikum nezklamal.
Hrají:  Carole  Bouquet,  Christian  Clavier,  Valérie  Bonneton,  Rossy  de  Palma,
Stéphane De Groodt, Sébastien Castro, Christian Charmetant, Arnaud Henriet
Režie:  Patrice Leconte

JIMMIHO TANČÍRNA
Neděle 17. 5. | 19:00 hod.
Velká Británie/Irsko/Francie, drama, 106 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s
titulky
Před vypuknutím Irské občanské války otevřel oddaný a odvážný aktivista Jimmy
Gralton  na  irském  venkově  taneční  sál,  kde  se  lidé  mohli  vzdělávat,  bavit,
diskutovat,  sportovat  a  hlavně  tancovat.  Popularita  Jimmyho  tančírny  rostla  a
postupně  se  stala  místem  revolučních  myšlenek,  rozvíjení  talentů,  svobody  a
splněných snů. Jeho volnomyšlenkářství však upoutalo pozornost státu a církve, což
přinutilo  Jimmyho utéct  ze  země a  proslavenou tančírnu zavřít.  Po  deseti  letech
neustálého  cestování  se  Jimmy  vrací  do  rodného  Irska,  kde  se  znovu  střetává  s
chudobou, omezováním osobní svobody i kultury. S podporou své první lásky se
rozhodne svou slavnou tančírnu znovu otevřít a opět dát lidem naději snít.
Hrají:  Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott, Brían F. O'Byrne, Francis Magee,
Karl Geary, Conor McDermottroe, Rebecca O'Mara, Aisling Franciosi
Režie: Ken Loach

ZABIJÁCI
Středa 20. 5.  | 19:00 hod.
Dánsko, thriller, 119 min., vstupné 80 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Kdo  stojí  za  20  let  starou  sérií  vražd  a  znásilnění?  Všechny  stopy  vedou  ke
studentům  prestižní  internátní  školy,  odsouzen  byl  ale  místní  podivín. Složka  s
případem se dostává do speciálního kriminálního oddělení Q na stůl detektiva Carla
Mørcka. Carl a jeho asistent Assad okamžitě poznají,  že v případu něco nesedí a
znovu jej  otevřou.  Ve složce  najdou poznámku o tísňovém volání  zoufalé  mladé
dívky. Ta však zmizela beze stopy. Brzy se ukáže, že Carl a Assad nejsou jediní, kdo
se snaží najít dívku, jejíž svědectví by mohlo nepříjemně zasáhnout ty nejvyšší vrstvy
uhlazené dánské společnosti



Hrají: Fares  Fares,  Nikolaj  Lie  Kaas,  Pilou  Asbæk,  Danica  Curcic,  Sarah-Sofie
Boussnina,  David Dencik,  Søren Pilmark,  Adam Ild Rohweder,  Michael  Brostrup,
Emma Sehested Høeg
Režie:  Mikkel Nørgaard

DEN BLBEC
Čtvrtek  21. 5.  | 19:00 hod.
Německo, komedie, 110 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Třicátník Till Reiners vede klidný, nekomplikovaný a průměrný život. Pracuje jako
pokladník v bance a jeho manželství je šťastné, i když po letech trochu nudné. Až
když se jeho auta zmocní maskovaný lupič,  který přepadl banku a prchá i s ním,
zjistí,  že mu tohle dobrodružství není proti srsti a skoro dobrovolně se vydává se
svým  únoscem  na  další  šílenou  akci,  kterou  spojují  slova  jako  Amsterdam,
dluhopisy,  mafiáni  z  východu  a  Kajmanské  ostrovy.   Nastal čas,  aby  zahodil
předsudky, slušné vychování a veškerou opatrnost a spolu s Nappem se vrhne po
hlavě do světa zločinu a zločinců.
Hrají: Axel  Stein,  Moritz Bleibtreu,  Anna Maria Mühe,  Jasmin Gerat,  Nele Kiper,
Jürgen Rißmann, Kasem Hoxha
Režie:  Peter Thorwarth
 
JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
Pátek 22. 5. | 19:00 hod.
USA, komedie, 93 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek. Nebudeme si nic nalhávat,
Isabel je lehká holka. Nejstarší profesí se snaží našetřit, aby se mohla stát herečkou,
ostatně jako každý v New Yorku. Jakmile ale opravdu vstoupí na Broadway, spustí
lavinu bláznivých situací a zábavy. Někdo se do ní totiž zamiluje a někdo zas až moc
dobře poznal její neřestnou kariéru. A všichni jsou tak trochu ženatí nebo vdané.
Hrají:   Imogen  Poots,  Jennifer  Aniston,  Will  Forte,  Lucy  Punch,  Owen  Wilson,
Kathryn  Hahn,  Rhys  Ifans,  Joanna  Lumley,  Tatum  O'Neal,  Brie  Larson,  Jason
Schwartzman, Cybill Shepherd, Eugene Levy, Jake Hoffman, Ahna O'Reilly, Angela
Jeanneau, Jennifer Esposito, Debi Mazar
Režie:  Peter Bogdanovich

MALÝ PÁN
Sobota 23. 5. | 16:00 hod.
Česko/Slovensko, loutkový, 70 min., vstupné 110 Kč, pro děti
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jednou se mu zdá sen o
tajemném domě, ve kterém najde vše, co mu schází. A tak se vydá  ten záhadný dům
hledat.  A  tady  začíná  dlouhá  cesta  Malého  Pána,  která  je  místy  zábavná,  místy
nebezpečná a strašidelná a hlavně zdánlivě nekonečná. Potká na ní spoustu přátel a



pomocníků,  ale  také  nepřátel.  Nakonec  Malý  Pán  s  údivem  zjistí,  že  to,  co  mu
scházelo a co celou dobu hledal, měl od začátku skoro před nosem. A tak zbývá jen
uspořádat závěrečnou oslavu, protože dobrá věc se podařila.
Hrají:  Saša Rašilov nejml., Valérie Zawadská, Zuzana Bydžovská, Klára Sedláčková-
Oltová,  Tatiana  Vilhelmová,  Pavel  Liška,  Miloslav  Mejzlík,  Vanda  Hybnerová,
Miroslav Krobotě

ŽIVOT JE ŽIVOT
Sobota 23. 5. - neděle 24. 5. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 95 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády
svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Ondřej Vetchý se navíc ve filmu objeví ve
dvojroli dvou zcela rozdílných mužů. Hlava rodiny, morousovitý a přísný František
by po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají
vynikající  talent  nacházet  si  pravý  opak.  Nejstarší  dcera  se  musí  i  se  svým
neúspěšným  mužem  nastěhovat  zpět  k  rodičům  a  v  rámci  možností  se  snaží
otěhotnět.  Té  prostřední  se  zas  neomylně  lepí  na  paty  jenom  naprostí  exoti  a
mimoňové. A nejmladší dcera? Tak ta je zase milostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct,
je těhotná a neví s kým. Za snímkem stojí autoři úspěšné veselohry Láska je láska, ale
tato komedie slibuje ještě více humoru, fantazie a bláznivých situací.
Hrají:  Tereza Voříšková, Miroslav Táborský, Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Marek
Taclík, Barbora Poláková, Rostislav Novák ml., Kristína Peláková
Režie:  Milan Cieslar

PÍSEŇ MOŘE
Středa 27. 5. | 10:00 hod.
Irsko/Francie, animovaný, 93 min., 60 Kč, pro děti, český dabing
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život
celé  rodiny se  obrátí  vzhůru nohama ve  chvíli,  kdy se  ukáže,  že  malá  dcerka je
poslední  z  tuleních  víl.  Jedině  ona  totiž  může  písní  moře  zachránit  všechny
pohádkové  bytosti,  které  proměnila  v  kámen  čarodějnice  Macha.  Nádherně
animovaný  svět  keltských  mýtů  a  úchvatné  vyprávění  o  síle  rodičovské  a
sourozenecké lásky vynesly mladému režisérovi nejen srovnání s největšími mistry
animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara.

TÁHNI DO PEKEL
Středa 27. 5. | 19:00 hod.
Francie, drama, 94 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Fred se  po  15  letech  vězení  vrací  ke  své  rodině  do kočovnické  kolonie  na  okraji
Paříže.  Mezitím se  událo  mnohé,  ale  jedno  se  nemění.  Jeho  bratři  se  chystají  na
velkou loupež nákladu mědi.  Jenže  plán se jim vymkne z rukou a Fred se bude



muset  rozhodnout,  jestli  mu snaha postarat se  o bratry stojí  za další  několikaletý
žalář.
Hrají: Frédéric  Dorkel,  Jason  François,  Michael  Dauber,  Moïse  Dorkel,  Philippe
Martin, Joseph 'Jo' Dorkel, Violette Dorkel
Režie:  Jean-Charles Hue

ZEMĚ ZÍTŘKA
Čtvrtek  28. 5. - 29.5. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 125 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Někdejší dětský génius Frank, který je znechucen rozčarováním nad okolním světem,
a  chytrá,  optimistická  teenagerka  Casey,  překypující  vědeckou  zvědavostí,  se
vydávají  na  nebezpečnou  pouť  ve  snaze  odhalit  tajemství  záhadného  místa,
ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru, které je známé pouze jako "Tomorrowland".
To,  co musejí  podstoupit,  aby se  tam dostali,  změní  navždy celý  svět  -  a  také je
samotné.
Hrají: George Clooney, Judy Greer,  Britt  Robertson, Kathryn Hahn, Hugh Laurie,
Lochlyn Munro, Tim McGraw, Pierce Gagnon, Chris Bauer, Thomas Robinson, Paul
McGillion,  David  Nykl,  Paul  Anthony,  Matthew  Kevin  Anderson,  Monique
Ganderton,  Ansley  Gordon,  Keegan-Michael  Key,  Raffey  Cassidy,  Cate  Michaud,
Aliyah O´Brien
Režie:  Brad Bird 

KŮŇ NA BALKÓNĚ
Sobota 30. 5. | 17:00 hod.
Rakousko, rodinná komedie, 90 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Druhý celovečerní  film rakouského režiséra  Hüseyin  Tabaku vypráví  neobyčejný
příběh 10-letého Mika s mírnou formou autismu. Mika miluje matematiku, neumí
lhát,  nechápe  dětské  vtipy  a  každý  den  musí  mít  oběd  přesně  ve  14:17.  Jeho
svobodná matka Lara tvrdě pracuje, ale naštěstí se může vždy spolehnout na Hedi,
milou starou paní žijící  v sousedství,  která je pro Miku jako vlastní babička. Jeho
život se obrátí vzhůru nohama, když jedné zimní noci zaslechne na balkoně koňské
řehtání.  Co  dělá  kůň  na  sousedním  balkóně?  Vyřešit  tuto  záhadu  mu  pomáhá
temperamentní  dívka Danou,  která  ráda předstírá,  že  je  indická princezna.  Tajné
vloupání do bytu s balkonem je jen začátek jejich velkého dobrodružství. 
Hrají:  Nora Tschirner, Andreas Kiendl, Bibiane Zeller, Murathan Muslu, Enzo Gaier,
Nataša Paunović, Branko Samarovski
Režie:   Hüseyin Tabak

LÁSKA NA PRVNÍ BOJ
Neděle 31. 5. | 19:00 hod.
USA, romantická komedie, 98 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky



Arnaud tráví pokojné léto v kruhu své rodiny, kolegů z práce a nejbližších přátel.
Jednoho dne si však všimne krásné, ale drsné Madeleine, která ho svým nevhodným
a někdy násilným jednáním záhadně přitahuje. Mírumilovný Arnaud bere věci tak,
jak jsou, naopak Madeleine neustále s něčím bojuje a jeho stereotypní život převrátí
vzhůru nohama. Nic však nevyjde podle jejich plánu, protože vzájemně nepatří do
svých  rozdílných  světů.  Jediným  východiskem  je  vytvořit  si  nový.  Ve  své
dlouhometrážní  prvotině  zobrazuje  nečekanou  „srážku“  a  společnou  cestu  dvou
diametrálně odlišných postav, které tak posouvají hranice svých možností.
Snímek je celovečerním debutem francouzského režiséra Thomase Cailleyho, který
okouzlil  diváky  i  filmové  kritiky  na  MFF  v  Cannes  roku  2014.  Už  svým
předcházejícím krátkým filmem Paris Shanghai zaznamenal obrovský mezinárodní
úspěch. 
Hrají:  Kevin  Azaïs,  Adèle  Haenel,  Antoine  Laurent,  Frédéric  Pellegeay,  Franc
Bruneau, William Lebghil  
Režie:  Thomas Cailley

                                                Změna programu vyhrazena.


