
 
 

ČERVENEC 2015 
 
ŽIVOT JE ŽIVOT 
Středa  8. 7.  | 20:00 hod. 
ČR, komedie, 95 min., vstupné 100 Kč, do12 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 
 
MÉĎA 2 
Čtvrtek  9. 7.  | 20:00 hod. 
USA, komedie, 125 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, český dabing 
Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd na světě zdárně překonal pubertu a touží se 
usadit, oženit a pořídit si rodinu. Mimořádně úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, 
že když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče. 
Hrají:   Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman, Seth MacFarlane, Patrick 
Warburton, Jessica Barth, Richard Schiff, Martin Klebba, Liam Neeson, Tina Grimm, 
Michael Dorn, Dennis Haysbert, Sam J. Jones, John Slattery, David Hasselhoff, Philip 
Casnoff, Nana Visitor 
Režie:  Seth MacFarlane 
 
INSIDIOUS 3: POČÁTEK 
Pátek 10. 7.  - sobota 11. 7.  | 20:00 hod. 
USA, horor, 97 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Nejděsivější kapitola vás zavede až na samotný začátek. Tento mrazivý prequel, situovaný 
v době před strašidelnými zážitky rodiny Lambertů, divákům odhaluje osudy nadané 



jasnovidky Elise Rainierové, jež se po jistém váhání rozhodne pomocí svých schopností 
kontaktovat mrtvé, aby tak pomohla mladé dospívající dívce, kterou si vybrala za svůj cíl 
nebezpečná nadpřirozená bytost. 
Hrají:  Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson, Dermot Mulroney, Stefanie Scott, 
Steve Coulter, Hayley Kiyoko, Corbett Tuck, Tom Fitzpatrick, Ele Keats, Ruben Garfias 
Režie:    Leigh Whannell 
 
MIMONI 
Neděle 12. 7. | 17:00 hod. 
USA, animovaný, 91 min., vstupné 115 Kč, pro děti, český dabing 
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni 
dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie 
Mimoni, která z nich konečně a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich 
vlastního příběhu. A tihle dobráci od kosti vidí odnepaměti smysl své existence v 
posluhování tomu největšímu darebákovi široko daleko. Kdykoliv shodou náhod, ke 
kterým často přispívali oni sami, o svého pána přišli, hned si hledali dalšího. A tak to šlo 
celá staletí. 
Hrají:  Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Katy Mixon, Steve 
Coogan, Pierre Coffin, Chris Renaud, Steve Carell, Hirojuki Sanada 
Režie:  Kyle Balda, Pierre Coffin 
 
TERMINÁTOR GENISYS, 3D 
Středa 15. - čtvrtek 16. 7. | 20:00 hod. 
USA, komedie, 126 min., vstupné 120 Kč, do 12 nevhodný, s titulky 
Soudný den v devadesátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo 
přežili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet. Nejsilnější 
hnutí odporu se zformovalo kolem Johna Connora, jenž pro Skynet představuje největší 
hrozbu. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na zabíjení s lidskými rysy, kterého Skynet 
vyšle do minulosti, aby zabil Connorovu matku Sáru dřív, než svého syna stihne počít. 
Návratem do roku 1984 však dochází k zásadnímu bodu obratu. Kyle Reese zjišťuje, že 
Sára není bezbranná a vyděšená servírka, ale pořádná ranařka, kterou žádný Terminátor 
nemůže vyděsit, zvlášť když jí jeden takový stroj už pár let dělá společníka a ochránce. 
Kvalitní a originální příběh byl hlavním důvodem, proč se k jedné ze svých nejslavnějších 
rolí vrátil Arnold Schwarzenegger. 
Hrají:  Emilia Clarke, Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Jai Courtney, J.K. Simmons, 
Dayo Okeniyi, Aaron V. Williamson, Matt Smith, Byung-hun Lee, Sandrine Holt, Griff 
Furst, Teri Wyble, Brett Azar, John Edward Lee 
Režie:  Alan Taylor 
 
BEZ KALHOT XXL 
Pátek 17. 7. -  sobota  18. 7. | 20:00 hod. 
USA, komedie, 115 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 



Děj filmu navazuje na první film tři roky poté, kdy Mike ukončil svou vrcholnou kariéru 
striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy se chystají hodit ručník 
do ringu. Ale chtějí to udělat po svém - společně s legendární hlavní hvězdou Magickým 
Mikem chtějí vstoupit do světel reflektorů v posledním dech beroucím představení a 
udělat tak tlustou čáru za minulostí. Mike a ostatní chlapi se vydávají na své závěrečné 
vystoupení a sklízejí nečekaný obdiv, zároveň se  zbaví své minulosti. 
Hrají:  Channing Tatum, Amber Heard, Jada Pinkett Smith, Matt Bomer, Joe Manganiello, 
Andie MacDowell, Gabriel Iglesias, Elizabeth Banks, Kevin Nash, Adam Rodriguez, 
Donald Glover, Christian Boeving, Billy Reilich 
Režie:   Gregory Jacobs 
 
JURSKÝ SVĚT, 3D 
Neděle  19. 7. | 17:00 hod. 
USA, dobrodružný, 123 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný, český dabing 
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě 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 TrevorrowČR, horor, 60 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný 
 
VINCENTŮV SVĚT 
Středa  22. 7. | 20:00 hod. 
USA, komedie, 104 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Přichází dlouho očekávaná filmová verze cenami ověnčeného úspěšného seriálu. Kariéra 
nového hereckého objevu Vince Chase stoupá strmě a rychle vzhůru jako raketa. 
Přestěhuje se do Hollywoodu za svým starším bratrem a vezme s sebou i pár přátel z 
Queensu: nejlepšího kamarádka Erica, který mu dělá manažera, Turtlea, který se jen 
ohřívá na výsluní Vincovy slávy a užívá se večírků, a Ariho, Vincova agresivního agenta. 
Hvězdná sláva ale netrvá věčně a Vince brzy zakusí, že život celebrity není až taková 
idylka, jak se může na první pohled zdát. 
Hrají:  Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin Connolly, Kevin Dillon, Jerry Ferrara, Mark 
Wahlberg, Alice Eve, Constance Zimmer, Haley Joel Osment, Emmanuelle Chriqui, Billy 
Bob Thornton, Debi Mazar, Perrey Reeves, Ronda Rousey, Emily Ratajkowski, Raquel 
Alessi, Sabina Gadecki, Dru Mouser, Scott Caan, Alan Dale, Martin Landau, Liam Neeson 
Režie:   Doug Ellin 
 
LVÍ SRDCE 
Čtvrtek 23. 7. | 20:00 hod. 
Finsko/Švédsko, drama, 99 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 



Teppo je radikální neonacista, který si pevně stojí na svých názorech a předsudcích. 
Zároveň však touží po lásce a rodině. Když potká atraktivní servírku Sari, vše se zdá 
ideální, dokud nepozná jejího malého černošského syna Rhamua. Teppo tak stojí před 
těžkým rozhodnutím – splní si svůj sen o otcovství a rodině nebo zůstane věrný své 
celoživotní víře a přesvědčení založeného na diskriminaci, ignoranci a nenávisti? Situaci 
navíc ztíží Teppův bratr Harri a vůdce skinheadů je tak nucen učinit jasné rozhodnutí, 
které však může mít fatální následky pro něj i pro ty, které miluje. 
Hrají: Peter Franzén, Laura Birn, Jasper Pääkkönen, Yusufa Sidibeh, Timo Lavikainen, 
Jussi Vatanen, Pamela Tola, Niko Vakkuri, Mikko Neuvonen, Jani Toivola, Marko 'Beltzer' 
Pesonen, Pertti Hellgren, Jari Forsman, Nauri Nykänen, Laura Munsterhjelm 
Režie:   Dome Karukoski 
 
DOMÁCÍ PÉČE 
Pátek 24. 7. - sobota 25. 7. | 20:00 hod. 
ČR, komedie, 92 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný 
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu 
rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít 
hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů a její esoterické mentorce 
začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu... To vše k velké 
nelibosti manžela Ladi, který na tyhle "hňupoviny" nevěří. Vlasta tak musí bojovat nejen 
se svojí nemocí, ale i s Laďovým zdravým moravským "rozumem". Komedie a drama se 
proplétají, když si Vlasta poprvé v životě začíná uvědomovat, že taky ona potřebuje péči... 
Hrají:  Bolek Polívka, Alena Mihulová, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová 
Režie:  Slávek Horák 
 
MALÝ PÁN 
Neděle 26. 7. | 17:00 hod. 
Česko/Slovensko, loutkový, 70 min., vstupné 80 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 
Krobot 
 
PAPÍROVÁ MĚSTA 
Středa  29. 7. | 20:00 hod. 
USA, mysteriózní, vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 



Po filmu Hvězdy nám nepřály přichází do kin další filmová adaptace podle románu 
spisovatele Johna Greena. Nyní je to snímek podle knihy Papírová města. Hrdinou 
příběhu je Quentin Jacobsen, normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád 
nespoutanou sousedku Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe na okno a 
vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství. Když dívka další dny ve škole chybí, 
Quentin začne pátrat a brzy si uvědomí, že pro něj zanechala určité stopy. 
Hrají:  Nat Wolff, Cara Delevingne, Caitlin Carver 
Režie:  Jake Schreier 
 
V HLUBINÁCH 
Čtvrtek 30. 7. | 20:00 hod. 
Norsko/Finsko, thriller, 106 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Na začátku 80. let se v Norsku rozmohl doslova ropný boom. Nová naleziště ropy a plynu 
skýtala netušené možnosti a bohatství, které se odpovědné úřady snažily vytěžit z 500 
metrové hloubky Severního moře. Petter, profesionální potápěč, a jeho bratr Knut mají 
potřebnou disciplínu, sílu a odvahu, aby se vydali na nejnebezpečnější misi na světě – na 
dno Severního moře. Avšak nenadálá tragická nehoda vše změní. Petter je vyslán na 
riskantní cestu, na které ztrácí přehled o tom, kdo tahá za jeho nitky osudu a postupně 
zjišťuje, že tato mise je nad jeho síly a že v sázce je jeho život. 
Hrají:  Aksel Hennie, Wes Bentley, Stephen Lang, Jonathan LaPaglia, Stephanie Sigman, 
Jørgen Langhelle, Ane Dahl Torp, Arne Lindtner Næss, Janne Heltberg Haarseth, André 
Eriksen, Thomas Hedengran 
Režie:  Erik Skjoldbjærg 
 
MISSION: IMPOSSIBLE-NÁROD GRÁZLŮ 
Pátek 31. 7. | 20:00 hod. 
USA, akční, vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Agentura IMF je postupně likvidována bájným Syndikátem, který je národem grázlů a 
nájemných vrahů, kteří zabíjejí na zakázku. IMF stojí před rozpuštěním, ale to nechce 
dopustit Ethan Hunt. Sestaví proto tým, aby společně čelili zatím nejtěžší misi ve svých 
životech. Musí dokázat, že Syndikát existuje a nakonec ho zlikvidovat všemi možnými 
prostředky. Šance je ovšem víc než nulová! 
Hrají:  Tom Cruise, Jeremy Renner, Ving Rhames, Simon Pegg, Alec Baldwin, Rebecca 
Ferguson, Sean Harris, America Olivo, Simon McBurney, Jing Chu Zhang, Hermione 
Corfield, Jens Hultén 
Režie:  Christopher McQuarrie 
 
                                                      Změna programu vyhrazena. 


