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AVENGERS:AGE OF ULTRON, 3D 
Středa 3. 6. - čtvrtek 4. 6. | 19:00 hod. 
USA, akční sci-fi, 145 min., vstupné  130 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 
 
ŽIVOT JE ŽIVOT 
Pátek 5. 6. - sobota 6. 6. | 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 

 
SEDMERO KRKAVCŮ 



Neděle 7. 6. | 17:00 hod. 
ČR/SR, pohádka, 97 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný 

Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové "Sedmero krkavců". 
Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je 
prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle 
slova, pravdy a opravdové lásky. 
Hrají:  Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil ml., Zuzana 
Bydžovská, Jana Oľhová, Csongor Kassai, Kristína Svarinská, Marián Geišberg, Erika 
Guntherová, Jakub Zindulka, Barbora Mudrová, Zuzana Čapková, Matej Marušin, Miro 
Noga, Juraj Hrčka, Marta Maťová, Noël Czuczor 

Režie:  Alice Nellis 

  
POLTERGEIST, 3D 
Středa 10. 6. | 19:00 hod. 
USA, horor, 92 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing 

Legenda hororového žánru Sam Raimi přichází s úplně novým zpracováním klasického 
příběhu o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě začnou dít 
podivné věci. Útoky děsivých bytostí se stále stupňují a rodina musí čelit nejhorší noční 
můře ve chvíli, kdy zmizí jejich nejmladší dcera. 
Hrají: Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris, Nicholas Braun, Jane Adams, Saxon 
Sharbino, Kyle Catlett, Kennedi Clements 

Režie:  Gil Kenan 

 
DÍTĚ ČÍSLO 44 
Čtvrtek 11. 6. | 19:00 hod. 
USA, thriller, 137 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 

Lev Děmidov je válečný hrdina, jeho svědomitá práce pro sovětskou tajnou policii mu 
zajistila postavení, dobré bydlení pro sebe i pro rodiče a krásnou ženu. Nikdo si ale 
nemůže být ničím jistý, Děmidov odmítne udat svou ženu a je státní mocí ze dne na den 
degradován a poslán do vyhnanství. Zde narazí na vraždu, která se podobá jinému 
případu, označenému za nehodu. S kariérou a životem na padrť začne hledat sériového 
vraha. Ovšem ve stalinistickém Sovětském svazu v 50. letech něco jako vražda oficiálně 
neexistuje, musí proto pátrat na vlastní pěst a tajně proti vůli režimu. Jak vyšetřování 
pokračuje, rozsah rituálních vražd dostává strašlivé rozměry. Přestože jakákoliv pomoc 
hrozí zatčením, získá nečekaného spojence. Smyčka se postupně utahuje jak kolem vraha, 
tak kolem hlavních hrdinů. 
Hrají: Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace, Jason Clarke, Joel Kinnaman, Vincent 
Cassel, Josef Altin, Paddy Considine, Nikolaj Lie Kaas, Ned Dennehy, Fares Fares, 
Vlastina Svátková, Zdeněk Bařinka, Jaromír Nosek, Jana Stryková, Petr Vaněk, Mark 
Lewis Jones, David Bowles, Sonny Ashbourne Serkis, Charles Dance, Petra Navrátilová, 
Marie Jansová 

Režie:  Daniel Espinosa  



 
DIVOKÁ DVOJKA 
Pátek 12. 6. | 19:00 hod. 
USA, komedie, 88 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing 

Reese Witherspoon hraje v této akční komedii vzornou a snaživou policistku, jejíž svěří do 
ochrany klíčového svědka v soudním procesu s vlivným mafiánským bossem. Svědek je 
vlastně ona - sexy manželka místního drogového dealera. Když se o tuto dvojici začnou 
intenzivně zajímat najatí zabijáci a zkorumpovaní policisté, nezbývá jim nic jiného, jen se 
vydat na útěk napříč celým Texasem. 
Hrají:  Sofía Vergara, Reese Witherspoon, John Carroll Lynch, Robert Kazinsky, Michael 
Mosley, Richard T. Jones, Mike Birbiglia, David Jensen, Oscar Gale 

Režie:   Anne Fletcher 

 
SAN ANDREAS, 3D 
Sobota 13. 6.  | 19:00 hod. 
USA, katastrofický, 114 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 

Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a vyvolá v 
Kalifornii zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice, vydávají se pilot průzkumného 
a záchranného vrtulníku a jeho bývalá manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu z Los 
Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru. Ale jejich složitá cesta na sever je 
pouze začátek. A když už si myslí, že to nejhorší už mají za sebou... tak velké drama 
teprve začíná. 
Hrají: 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:   Brad Peyton 

 
JURSKÝ SVĚT, 3D 
Neděle 14. 6. | 17:00 hod. 
USA, dobrodružný, 123 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný, český dabing 

Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a 
vedení přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost. Jejich projekty jsou úžasné, jen se 
neměly vymknout kontrole. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v 
produkci Stevena Spielberga. 
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Judy Greer, Katie McGrath, 
Vincent D'Onofrio, Nick Robinson, Omar Sy, Irrfan Khan, B.D. Wong, Ty Simpkins, Brian 
Tee, Lauren Lapkus, Andy Buckley, James DuMont, Gary Weeks, Eric Edelstein, Michelle 
DeVito, Erik Thirsk, Isaac Keys 
Režie:  Colin Trevorrow 
 



ŠPIÓN 
Středa 17. 6. | 19:00 hod. 
USA, komedie, 120 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 

Susan Cooper má klidnou a nenáročnou práci u CIA, je totiž analytičkou, která jen 
málokdy opustí svůj psací stůl s počítačem. Přesto se stane neohroženou hrdinkou, která 
se vydá na nejnebezpečnější misi v historii této špionážní agentury. Ale když ji její partner 
nedobrovolně opustí a další špičkový agent je v ohrožení, musí Susan v utajení proniknout 
hluboko do smrtícího světa obchodníků se zbraněmi a zabránit tak globální katastrofě. 
Hrají: Jason Statham, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Morena Baccarin, Jude Law, Allison 
Janney, Bobby Cannavale, Peter Serafinowicz, Nia Long, Curtis "50 Cent" Jackson, 
Miranda Hart, Nargis Fakhri, Iván Kamarás, Věrka Serďučka 

Režie:  Paul Feig 

 
SLEPÁ 
Čtvrtek 18. 6. | 19:00 hod. 
Norsko, drama, 96 min., vstupné 80 Kč, do 18 let nevhodný, s titulky 

Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid nová zákoutí vlastní představivosti. Láska, touha i 
obavy se v nich zhmotňují s intenzitou, která si v ničem nezadá s vnějším světem.  Kde je 
hranice mezi fantazií a realitou? Dráždivá sonda do vnitřního světa slepé ženy překvapuje 
bohatou vizualitou i absurdním humorem. 
Hrají: Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali, Marius Kolbenstvedt, Jacob 
Young, Erle Kyllingmark, Fredrik Sandahl, Aslag Guttormsgaard 

Režie:  Eskil Vogt 
 
ANDÍLEK NA NERVY 
Pátek 19. 6. | 19:00 hod. 
ČR, komedie, 105 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný 

Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda žít v dětském 
domově nebo na malé vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni 
zpočátku působí jako zoo plné exotů, kteří jsou sice zajímavou náplní pro její blog, ale žít 
se s nimi nedá. Její otec navíc úspěšně vzdoruje všem pokusům o převýchovu a raději se 
věnuje své praxi zvěrolékaře a poklidnému popíjení s kamarády. Do rodinného souboje je 
postupně zatažena celá vesnice i sociální pracovnice, která hrozí násilným rozdělením 
nově vzniklé rodiny. A to právě ve chvíli, kdy Viktorie kromě vztahu k otci nachází i první 
lásku... 
Hrají: Pavel Řezníček, Anna Kadeřávková, Petra Černocká, Miroslav Vladyka, Linda 
Rybová, Adam Mišík, Kateřina Hrachovcová-Herčíková, Lukáš Latinák, Elena Vacvalová, 
Pavel Nový, Martina Hudečková, Vojtěch Záveský, Pavol Šajmovič, Vlasta Žehrová, Petr 
Jablonský, Miloš Knor, Martina Šťastná, Jaroslav Blažek 

Režie:  Juraj Šajmovič 

 
TEMNÉ KOUTY 



Sobota 20. 6.  | 19:00 hod. 
Francie, thriller, 104 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 

Sedmiletá Libby Day jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. Matka a sestry byly 
zavražděny během rituálního satanského obřadu přímo před jejíma očima. Za strašlivý 
zločin byl na základě Libbyina svědectví odsouzen na doživotí její bratr Ben. O 30 let 
později se na Libby se obrátí tajný spolek s názvem Kill Club, který prošetřuje známé 
zločiny. Nutí ji přezkoumat události oné noci a znovu otevřít kapitolu života, ke které se 
již nikdy nechtěla vracet. Na povrch vyplouvají skutečnosti, které vnášejí trhliny do jejího 
tehdejšího svědectví. Libby začíná pochybovat o pravdivosti věcí, které jako dítě viděla. 
Znovu otevírá hluboko pohřbené vzpomínky na tragickou minulost. 
Mysteriózní thriller Temné kouty je adaptací knižního bestselleru slavné spisovatelky 
Gillian Flynn. Tou první bylo rafinované kriminální drama Zmizelá. 
Hrají: Chloë Grace Moretz, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Andrea Roth, Christina 
Hendricks, Tye Sheridan, Corey Stoll, Sterling Jerins, Sean Bridgers, Denise Williamson, 
Tyler Forrest, Addy Miller, Dora Madison Burge, Drea de Matteo   
Režie: Gilles Paquet-Brenner 

 
PADDINGTON 
Neděle  21. 6. |17:00 hod. 
Velká Británie/Kanada, rodinná komedie, 98 min., vstupné  80 Kč, pro děti, český dabing 

Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který 
přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi. 
Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. 
Hlas propůjčí medvídkovi oblíbený český herec a hudebník Ondřej Brzobohatý. 
 
ODEBRAT Z PŘÁTEL 
Středa  24. 6. | 19:00 hod. 
USA, thriller, 83 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 

Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé fotky či choulostivého videa na internetu 
vás může stát život.  Nezvyklý název je na místě, protože tenhle velmi originální film, 
který se stal pro online generaci doslova senzací, se celý odehrává na internetu. Laura 
Barns byla obyčejná středoškolačka, dokud se na internetu neobjevilo video, které do 
nechutných detailů prezentovalo, jak se sťala na jednom večírku. Dříve všemi obletovaná 
kráska veřejnou potupu neustála a spáchala sebevraždu. V den výročí její smrti se partička 
jejích spolužáků „sejde“ na videochatu, kde řeší obvyklé teenagerovské problémy, dokud 
se do jejich skupiny nenabourá neznámý uživatel s přezdívkou Billie227. Kromě toho, že 
ho nejde ze soukromé diskuze vyhodit, je na tomto uživateli zvláštní i to, že ho velmi 
zajímá, kdo nahrál na internet ono nelichotivé video. A pak se do diskuze zapojí i jejich 
mrtvá spolužačka… Pocit, že jde o nechutný vtip, brzy vystřídá absolutní zděšení všech 
zúčastněných. Neznámý uživatel totiž nezůstává jen u slovních výhrůžek a za pravdou jde 
doslova přes jejich mrtvoly. 
Hrají:  Renee Olstead, Shelley Hennig, William Peltz, Courtney Halverson, Moses Storm 



Režie:  Levan Gabriadze 

 
DRUHÁ MÍZA 

Čtvrtek 25. 6. | 19:00 hod. 
USA, krimikomedie, 106 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 

Děj filmu se točí kolem stárnoucí rockové hvězdy, která zjistí, že má dospělého syna poté, 
co po mnoha letech otevře nepřečtený dopis do Johna Lennona. 
Hrají: Al Pacino, Melissa Benoist, Jennifer Garner, Michael Caine, Josh Peck, Annette 
Bening, Bobby Cannavale, Christopher Plummer, Aarti Mann, Anne McDaniels, Katarina 
Cas, Eric Lange, Brian Smith, Scott Lawrence, Ron Bottitta 

Režie:  Dan Fogelman 

 
SEJMI PREZIDENTA 
Pátek 26. 6. | 19:00 hod. 
Finsko/Velká Británie, akční, 110 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 

Když teroristé zasáhnou prezidentský speciál, který se zřítí do nehostinné divočiny, hlavu 
státu zachrání třináctiletý chlapec Oskari, který se v lese zdržuje proto, aby dokázal svou 
loveckou dovednost ostatním členům rodiny. Místo jelena, kterého stopuje, objeví 
nejmocnějšího muže planety, skrývajícího se v únikovém modulu. Ale teroristé jsou 
prezidentovi na stopě a snaží se jej zajmout. Nesourodá dvojice musí uniknout 
pronásledovatelům, jinak je jejich osud zpečetěný.  Prezident a jeho mladý zachránce musí 
držet spolu a tak prožijí nejpodivnějších 24 hodin svého života. 
Hrají: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Jim Broadbent, Ted Levine, 
Felicity Huffman, Victor Garber, Jaymes Butler, Mehmet Kurtulus, Risto Salmi, Jorma 
Tommila, Gabriel Raab 

Režie: Jalmari Helander 

 

OSTROV LÁSKY 
Sobota 27. 6.  | 19:00 hod. 
Chorvatsko/Německo, komedie, 90 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 

Grebo a jeho těhotná žena Liliane se rozhodnou strávit poklidnou dovolenou v oblíbeném 
letovisku na Jadranu. Zprvu jde všechno jako po másle. Ideální počasí, prostředí i čas pro 
letní radovánky. Právě ve chvíli, kdy se zdá být vše v naprosté harmonii, se na scéně 
objeví zapomenutá minulost v podobě charismatické a tajemné Flory. Její zjevení znamená 
pro manželství Greba a Liliane tvrdou zkoušku. Tomu, co bylo, člověk neuteče ani na 
Ostrově lásky. 
Hrají:  Franco Nero, Ariane Labed, Leon Lučev, Ada Condeescu, Branka Petric 

Režie:  Jasmila Žbanić 

 
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 

Neděle 28. 6. | 17:00 hod. 
Francie,  animovaný, 90 min., vstupné  100 Kč, pro děti, český dabing 



Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí sílou. Je hubený, 
opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl táhnout 
do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho dne naskytne jedinečná příležitost. 
Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci leží vysněné 
africké zimoviště. Tedy možná. Pírko ještě nikdy nikam neletěl a tak nepozná, jestli ho 
zobák táhne na sever, nebo na jih. Ale někdy, když hledáte přátelství a lásku, je důležitější 
cesta než její cíl. Tak roztáhněte křídla a vydejte se na pohádkový let plný humoru a 
nadhledu z ptačí perspektivy. 
Hrají: Dakota Fanning, Seth Green, Christine Baranski, Danny Glover, Elliott Gould, Jim 
Rash, Ryan Lee, Richard Kind, Yvette Nicole Brown, Pierre Richard 

Režie:  Christian De Vita 

 
 
                                                      Změna programu vyhrazena. 


