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PIXELY, 3D
Středa 2. 9.  | 19:00 hod.
USA, akční komedie, 106 min., vstupné  155 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Když  si  mezigalaktičtí  mimozemšťané  chybně  vyloží  videozáznamy klasických  videoher  jako
vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných
videoher. Prezident Will Cooper je nucen vyzvat na pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství a
nepřekonatelného hráče videoher Sama Brennera, jenž v současné době provádí instalace domácích
kin, aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů s cílem vetřelce porazit a zachránit tak naši planetu.
Připojuje se k nim také podplukovnice Violet Van Pattenová, specialistka, která hráčům dodává
jedinečné zbraně, určené k boji s mimozemšťany.
Hrají:  Adam Sandler, Josh Gad, Kevin James, Peter Dinklage, Sean Bean, Michelle Monaghan,
Brian Cox, Matthew Lintz, Michael Boisvert, Ashley Benson, Dan Aykroyd
Režie:  Chris Columbus

SCHMITKE
Čtvrtek  3. 9.  | 19:00 hod.
ČR/Německo, komedie, 94 min., vstupné  100 Kč, do 15 let nevhodný
Příběh neotřele a originálně vyprávěného filmu se odehrává v současném Německu a Česku, jeho
hlavní  část  pak na pomezí – v malém městečku uprostřed lesů  na hřebenech Krušných hor.  S
lehkým komediálním nadhledem nabízí mix napínavé detektivní zápletky s místy až dokumentárně
realistickým pohledem na dnešní Sudety. Hlavní postavou je stárnoucí inženýr Julius Schmitke. A
také Krušné  hory,  které  byly,  stejně  jako  Schmitke,  už  téměř  úplně  prázdné  a  zničené,  ale  v
současnosti se dávají znovu dohromady a život se do nich pomalu ale jistě vrací.
Hrají:  Peter  Kurth,  Helena  Dvořáková,  Jakub  Žáček,  Petr  Vršek,  Lana  Cooper,  Stephan
Grossmann, Vladimír Škultéty
Režie: Štěpán Altrichter

JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ, 3D
Film uvádíme v rámci Dnů francouzské kultury
Pátek  4. 9.  | 19:00 hod.
Kanada/USA/Francie, dokumentární, 90 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Když v roce 1994 vstoupil francouzský archelog Chauvet a jeho tým do neznámého jeskynního
systému v malebném údolí  řeky Ardeche,  netušil,  že právě  učinil  fascinující  objev,  kterým se
navždy zapíše do dějin. V jeskyni, která dodnes nese jeho jméno, totiž narazil na dosud nevídanou
kolekci jeskynních maleb, jež jsou jednou tak staré než jakékoliv předchozí objevy. Desítky tisíc let
hermeticky uzavřená jeskyně vydala kromě maleb i mnoho dalších stop po životě člověka a zvířat,



která  ho  v  té  době  obklopovala.  Vzhledem ke křehkosti  celého systému je  jeskyně  veřejnosti
nepřístupná a oscarový režisér Werner Herzog byl  prvním a zřejmě  i  posledním filmařem, jenž
dostal možnost v jejích prostorách natáčet. Vznikl tak film, který nás díky zvolené 3D technologii
dokonale provede místem, jež nám příroda a naši předci uchovali ve stavu, v jakém byl opuštěn
před 20 000 lety.
Hrají:   Werner Herzog, Jean Clottes, Julien Monney
Režie:  Werner Herzog

JURSKÝ SVĚT, 3D
Sobota  5. 9. | 16:00 hod.
USA, dobrodružný, 123 min., vstupné 130 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 Trevorrow

NENASYTNÁ TIFFANY
Sobota  5. 9. - neděle  6. 9.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 80 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný
Pepa tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal na skromné živobytí, vykrádá
chaty a ukradené předměty prodává v zastavárně. Při jednom ze svých lupičských výpadů je málem
chycen při činu a během následného útěku náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam,
který odhaluje cestu k netušenému pokladu. Pepa je ohromen a okamžitě po něm zatouží. Brzy však
pochopí, že aby ho získal celý, nebude muset podstoupit  jen dlouhé hodiny kopání. Cena bude
mnohonásobně vyšší...
Hrají:   Leoš Noha, Jiří Panzner, Pjeer van Eck, Petr Čtvrtníček
Režie:  Andy Fehu

DÁREK
Středa  9. 9. | 19:00 hod.
USA, thriller, 107 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Simon a Robyn jsou mladý manželský pár, jehož život se odehrává přesně podle představ a plánů. A
to až do chvíle, kdy náhodně potkají Gorda, Simonova dávného známého ze střední školy. Od té
doby se jejich budoucnost začíná pomalu, ale jistě rozjíždět jako po děsivém a šíleném tobogánu.
Po několika dalších náhodných setkáních a nečekaných návštěvách Simon a Robin začínají být z
Gordova chování a slov znepokojení. A navíc se začnou objevovat záhadné dary, díky nimž se
odkrývají podivná tajemství z minulosti. A Robyn se tak nejen dozvídá znepokojující pravdu o tom,
co se odehrálo před dvaceti lety mezi Simonem a Gordem, ale především stojí před nečekanými
otázkami. Jak dobře opravdu známe nám nejbližší lidi? Je dávná minulost navždy už jen minulostí?
Hrají:  Joel Edgerton, Jason Bateman, Rebecca Hall, Beau Knapp, David Denman, Tim Griffin, P.J.
Byrne
Režie:  Joel Edgerton



GANGSTER KA
Čtvrtek 10. 9. - neděle 13. 9. | 19:00 hod.
ČR, thriller, 100 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Kde
jiní sahají  po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i  monstrózního kapitálu. Okrádá stát o
miliardy korun,  ale  je  si  dobře vědom hranice,  kterou nesmí  překročit.  Tou hranicí  je  fyzická
eliminace kohokoliv ze svého okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec triumfální
majstrštyk  -  ovládnutí  ČEPRA,  společnosti  kontrolující  veškeré  zásoby  pohonných  hmot  v
republice. Když to vyjde, bude to „obchod" století. Káčka nečekaně zradí jeho pravá ruka, Albánec
Dardan Cirkel,  který spolupracuje  s  hospodářskou kriminálkou.  Nemožné se stává skutečností.
Nepolapitelný tunelář Káčko končí ve vazbě, státu jsou zachráněny miliardy korun. Zatím... 
Hrají:  Hynek Čermák,  Predrag Bjelac,  Vlastina Svátková,  Filip  Čapka,  Alexej  Pyško,  Jaromír
Hanzlík,  Miroslav  Etzler,  Tomáš  Jeřábek,  Zdeněk  Žák,  Jan  Révai,  Blažena  Hlasová,  Simona
Prasková, Stanislav Majer, Pavel Bezděk, Marian Roden
Režie:  Jan Pachl

UUUPS! NOE ZDRHNUL ….
Sobota 12. 9.  | 16:00 hod.
Německo/Belgie, animovaný, 86 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing
Blíží se obrovská povodeň, dostatečně velká na vyhubení veškerého života na Zemi. Tvorečci Dejv
a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu archu na poslední chvíli za pomoci
Grumpíků Lísky a její dcery Ley. Když však archa odplouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou.
Pravé dobrodružství  tak pro ně  teprve začíná.  Při  hledání  cesty zpátky na archu budou muset
společně  přemoci nejen lstivé nepřátele, ale také najít  nové kamarády a uvědomit si,  na čem v
životě skutečně záleží. 
Hrají: Paul Tylak, Alan Stanford, Franciska Friede, Dermot Magennis, Callum Maloney, Anja Topf
Režie: Toby Genkel

VĚČNĚ MLADÁ
Středa 16. 9. | 19:00 hod.
USA, drama, 112 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým autem a stane se
zázrak – nejen, že nehodu přežije, ale navíc už nikdy nezestárne ani o jediný den a žije dalších 80
let. Věčné mládí se však záhy projeví jako překážka v běžném životě. Adaline bezmocně sleduje,
jak její dcera stárne, až je starší než Adaline. Dlouhodobě nemůže prožívat lásku a nakonec zůstává
úplně sama. Po letech osamocení se v Adalině životě objevuje Ellis Jones, do kterého se zamiluje.
Vše vypadá idylicky, ale jen do okamžiku, než se Adaline setká s otcem svého přítele Williamem.
William totiž v Adaline pozná dívku, kterou před lety miloval...
Hrají:  Blake Lively,  Michiel  Huisman,  Harrison Ford,  Amanda Crew,  Richard  Harmon,  Ellen
Burstyn,  Kathy Baker,  Mark  Ghanimé,  Anjali  Jay,  Lynda Boyd,  Barclay Hope,  Chris  William
Martin, Robert Moloney, Serge Houde, Anthony Ingruber
Režie: Lee Toland Krieger

KURÝR:RESTART
Čtvrtek 17. 9. | 19:00 hod.



Norsko, drama, 96 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Bývalý žoldák Frank pracuje jako kurýr nejrůznějších zásilek pro pochybné zákazníky. Do chvíle,
než potká okouzlující  Annu a její  tři  svůdné společnice,  které si  jej   najmou, aby jim pomohl
zorganizovat bankovní loupež století.  Netuší, že je vtažen do nebezpečné hry ďábelských žen, které
prahnou po pomstě… 
Hrají:  Ed Skrein, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic, Anatole Taubman, Gabriella Wright, Mikael
Buxton, Lenn Kudrjawizki
Režie: Camille Delamarre

SINISTER 2
Pátek 18. 9. - sobota 19. 9. | 19:00 hod.
USA, horor, 97 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Pokračování úspěšného hororového filmu Scotta Derricksona Sinister z roku 2012 nás zavede do
strašidelného venkovského domu, do kterého se přestěhuje mladá matka se svými syny, dvojčaty,
aniž by tušili, že dům je předurčen pro smrt a zlo.
Hrají:  Shannyn Sossamon, James Ransone, Lea Coco
Režie: Ciaran Foy 

V HLAV Ě
Sobota 19. 9. | 16:00 hod. 
USA, animovaný, 102 min., vstupné 80 Kč, pro děti, český dabing
Nejen období dospívání je komplikovaná etapa života nás všech, celé naše bytí ovlivňují  emoce –
Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. A tyto stavy prožívá i jedenáctiletá dívka Riley. Emoce
žijí  na Hlavním velitelství,  což  je  řídící  centrum uvnitř  mysli,  odkud pomáhají  vypořádat  se s
nástrahami všedních dní. Jak se Riley společně se svými emocemi pokouší vyrovnat s problémy
nových  začátků  po  přestěhování  do  nového  bydliště  v  San  Franciscu,  propuká  na  Hlavním
velitelství zmatek. Ačkoliv se Radost, Rileyina hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší brát všechno
z té nejlepší možné stránky, objevují se mezi emocemi neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádat s
novým městem, domovem a školou. A právě tento snímek nás zavede do těch nejpozoruhodnějších
míst, jaká vůbec mohou existovat – do lidské mysli.
Hrají:  Diane Lane, Amy Poehler, Mindy Kaling,  Bill  Hader,  Kyle MacLachlan, Phyllis  Smith,
Lewis Black, Richard Kind, Jess Harnell, Carlos Alazraqui, Frank Oz, Paula Poundstone, Bobby
Moynihan, Josh Cooley, Flea, John Ratzenberger, Rashida Jones
Režie:  Pete Docter, Ronaldo Del Carmen

LOVE
Neděle  20. 9. |19:00 hod.
Francie, erotický, 130 min., vstupné  80 Kč, do 18 let nevhodný, s titulky
Vzrušující sexuální melodrama, ve kterém jsou citlivým způsobem zobrazeny milostné scény, plné
něhy, melancholie, ale i  sebeironie a humoru. Dlouhé, otevřeně  zobrazené sexuální pasáže boří
obvyklé pravidlo, že sex ve filmu buď není pořádně vidět, nebo působí vulgárně. Tady neplatí ani
jedno a tahle studie vývoje jednoho vztahu divákům připomene, že milovat je nejvíc naplňující, ale
i nejvíc zničující."
Hrají:  Karl Glusman, Klara Kristin, Aomi Muyock, Gaspar Noé, Benoît Debie, Vincent Maraval
Režie:  Gaspar Noé 



NIKDY NENÍ POZD Ě

Středa  23. 9. | 19:00 hod.
USA, komedie, 101 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
V  původním  a  velmi  poutavém  snímku,  plném  živých  hudebních  vystoupení,  Meryl  Streep
ztvárňuje  postavu  Ricki  Rendazzové,  slavné  kytaristky,  která  se  ve  snaze  splnit  si  své  sny  o
rockandrollové  slávě  dopustila  nepřeberného  množství  životních  chyb.  Během  návratu  domů
dostává tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby napravit a změnit se.
Hrají:  Sebastian Stan, Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer, Hayse Jack, Luke Webb, Audra
McDonald,  Rick Springfield,  Suzanne Lenz, Ben Platt,  Charlotte Rae, Katherine Crockett,  Bill
Irwin, Nick Westrate 
Režie: Jonathan Demme 

EVEREST
Čtvrtek 24. 9. | 19:00 hod.
USA/Velká Británie, dobrodružný, 122 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Cesta  nahoru  byla  jen  začátek.  Skutečná zkouška začne díky sněhové  bouři  až  cestou  zpátky.
Natočeno podle skutečných událostí. 
Hrají:  Robin  Wright,  Keira  Knightley,  Jake  Gyllenhaal,  Clive  Standen,  Josh  Brolin,  Sam
Worthington,  Jason  Clarke,  Emily  Watson,  Michael  Kelly,  Martin  Henderson,  John  Hawkes,
Vanessa Kirby, Elizabeth Debicki, Tom Goodman-Hill, Mia Goth, Naoko Mori, Micah Hauptman,
Ingvar Eggert Sigurðsson, Todd Boyce, Demetri Goritsas, Charlotte Bøving  
Režie:   Baltasar Kormákur 

LABYRINT: ZKOUŠKY OHN ĚM
Pátek   25.  9. | 19:00 hod. | 2D | vstupné 110 Kč
Neděle 27.  9. | 19:00 hod. | 3D | vstupné 140 Kč
USA, akční sci-fi, 129 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
V  dalším  pokračování  Labyrintu  čelí  Thomas  a  jeho  kamarádi  zatím  největší  výzvě:  hledají
informace  o  tajemné  a  mocné  organizaci  známé  jako  W.C.K.D.  Jejich  cesta   je  zavede  do
Spáleniště,  pusté krajiny plné jen stěží uvěřitelných překážek, kde se spojí  s bojovníky odporu,
zasáhnou vrchní velení W.C.K.D. a odhalí šokující plány, které na ně byly přichystány.
Hrají:  Dylan  O'Brien,  Thomas  Brodie-Sangster,  Kaya  Scodelario,  Giancarlo  Esposito,  Aidan
Gillen, Rosa Salazar, Patricia Clarkson, Jacob Lofland, Dexter Darden, Alexander Flores, Ki Hong
Lee 
Režie:  Wes Ball 

MALÝ DRÁ ČEK
Neděle 27. 9. | 16:00 hod.
Německo, animovaný, 80 min., vstupné 90 Kč, pro děti, český dabing
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově, ale jsou jiní než ostatní.
Kokosáček je létající drak, který nelítá a Oskar je drak masožravec, který se stal vegetariánem.
Společně  s  vynalézavou dikobrazicí  Matildou musí zachránit  ostrov před nebezpečnou sopkou,
která se po letech najednou probudila. Bude to ale možné jenom tehdy, pokud draci všech velikostí
a barev uzavřou mezi sebou mír a spojí síly k záchraně jejich nádherného ostrova.
Režie: Hubert Weiland, Nina Wels



ÚŽASNÝ BOCCACIO
Středa  30. 9. | 19:00 hod.
Itálie/Francie,  historický, 120 min., vstupné  90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Florencie,  Itálie,  rok  1348.  Zatímco  v  toskánském  městě  řádí  nelítostná  černá  smrt,  skupina
mladých lidí šlechtického původu se uchyluje do vily v nedalekých horách. Aby jim neradostný čas
lépe utíkal, rozhodnou se, že si ho ukrátí vyprávěním. Jeden den, jeden zvolený král, či královna,
jeden  příběh  na  vybrané  téma.  Z  původní  stovky  povídek  Boccacciova  renesančního  klenotu
Dekameron si  Paolo a  Vittorio  Tavianiové zvolili  pět  povídek,  plných  fantazie,  lásky,  touhy a
groteskních úkladů.
Hrají: Lello Arena, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Flavio Parenti, Vittoria Puccini, Michele
Riondino,  Kim  Rossi  Stuart,  Riccardo  Scamarcio,  Kasia  Smutniak,  Jasmine  Trinca,  Miriam
Dalmazio, Fabrizio Falco, Ilaria Giachi, Rosabell Laurenti Sellers, Sergio Albelli, Marco Iermanò
Režie: Paolo Taviani, Vittorio Taviani 

                                                      Změna programu vyhrazena.


