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KUNG FU PANDA 3
Neděle 1. 5. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie,  94 min., vstupné 105 Kč, pro děti, český dabing
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než
slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda Po. A vše začne tím, že se znenadání
objeví Poův ztracený biologický otec, společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se setkají
s  dalšími  pandími  členy  široké  a  černobílé  rodiny.  Ale  pak  Kai,  padouch  s  nadpřirozenými
schopnostmi, proletí Čínou jako vichřice a začne porážet všechny mistry kung-fu, Po musí udělat
nemožné: naučit vesnici plnou legraci milujících, těžkopádných bratří umění kung-fu, aby se z nich
stalo neohrožené společenství Kung Fu Pand!

JAK SE ZBAVIT NEV ĚSTY
Neděle  1. 5. | 19:00 hod.
Středa  4. 5. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 89 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Lenka  Vlasáková  hraje  v  romantické  komedii  moderní  dynamickou  ženu  Evu,  která  vlastní
cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku v podání Jany Švandové. S bývalým
manželem s tváří Davida Matáska má skvělý vztah a jak říká její kamarádka „nebyli byste první, co
se rozvedli a zase dali dohromady". A pak se málem políbí a následuje pozvání na drahou večeři při
svíčkách, kde se Honza konečně vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval a přemýšlí o svatbě, ale s
někým jiným! S krásnou, sympatickou a chytrou klavíristkou Lindou! A ještě chtějí upéct svatební
dort. To je něco pro svéráznou Evinu maminku. Nikdy se nevzdává, vždy si ví rady a zničit cizí
svatbu  je  ta  správná  výzva.  S  bojovnou  maminkou  v  zádech  jede  Eva  na  společný  výlet  se
šťastnými snoubenci. A do toho rodinná regata, závod, bratrský souboj o místo přednosty zubařské
kliniky,  zlovolná švagrová a jeden potrhlý operní pěvec. Třešničkou na zábavném dortu je pak
fotbalový trenér v podání Matěje Rupperta.
Hrají:  David  Matásek,  Veronika  Žilková,  Kordula  Stropnická,  Andrea  Kerestešová,  Matyáš
Bystroň,  Marek  Majeský,  Jana Stryková,  Jenovéfa  Boková,  Lenka Vlasáková,  Jana Švandová,
Jaroslav  Plesl,  Lenka  Loubalová,  Jaromír  Dulava,  Jana  Kolesárová,  Vladimír  Kratina,  Josef
Polášek, Matěj Ruppert
Režie: Tomáš Svoboda

CAPTAIN AMERICA: OB ČANSKÁ VÁLKA
Čtvrtek  5. 5. | 19:00 hod. | 2D | vstupné 120 Kč
Pátek     6. 5. | 19:00 hod. | 3D | vstupné 140 Kč
USA, akční sci-fi, 148 min., do 12 let nevhodný, český dabing



Další pokračování série Captain America: Občanská válka se odehrává v době, kdy Steve Rogers
převzal vedení nově zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. Dojde
však k dalšímu incidentu, ve kterém sehrají  Avengers nešťastnou roli.  Politické tlaky vyústí  ve
vytvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní organizací, jež na tým super-hrdinů dohlíží a
řídí ho. Nová skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, jež hájí svobodu
Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez vládních zásahů. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě
zastává myšlenku vládního dohledu a zodpovědnosti. Připravte se vybrat si svou stranu a přidat se k
non-stop akci na dvou frontách.
Hrají:  Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don
Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily
VanCamp,  Tom Holland,  Frank  Grillo,  William Hurt,  Daniel  Brühl,  Gwyneth  Paltrow,  Martin
Freeman, Gene Farber, Surely Alvelo, Rafael Banasik, Alexander Yassin, Stan Lee, Ray Sahetapy,
Florence Kasumba, Peter Luis Zimmerman, Chris Theisinger
Režie: Anthony Russo, Joe Russo

KNIHA DŽUNGLÍ, 3D
Sobota 7. 5. | 16:00 hod.
USA, dobrodružný, rodinný, 105 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle
však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit
vše, co vnímá jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj domov a
vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. Provází ho přísný mentor, pardál Baghíra, a veselý
medvěd Balú. Cestou džunglí se Mauglí setká se zvířaty, které to s ním nemyslí vždy dobře. Patří
mezi ně krajta Ká, jejíž svůdný hlas a pronikavý pohled hypnotizují člověčí mládě, a marnivý král
Ludvík,  který  se  snaží  Mauglího  přemluvit,  aby  mu  prozradil  tajemství  překrásného,  leč
smrtonosného Rudého květu: ohně.
Hrají:  Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson, Christopher Walken,
Giancarlo Esposito, Lupita Nyong'o, Jamie Dornan
Režie: Jon Favreau

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Sobota 7. 5. -  neděle 8. 5. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 120 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný
Štěpán, Kendy a Karas zůstali  i  po dvanácti  letech sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi  s
nevyčerpatelným smyslem pro humor i schopností sebeironie, i když už s lehkým nádechem skepse.
V něčem jsou však jiní. Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem. Je jim padesát a cítí, že by
měli dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání. A jak je známo, zázrakům je třeba
pomáhat! Kendy už má plné zuby reklam a jako buldok jde za svým snem o natočení celovečerního
filmu. Karas se rozhodl hýčkat své vysněné auto Blue dream již pouze virtuálně. Více ho zajímá
pohledná  učitelka  Drábková.  Štěpán  dělá  zástupce  primáře  v  nemocnici,  kde  urputně  válčí  s
neústupnou ředitelkou. Tou není nikdo jiný než Vendulka Utěšitelka! Štěpánovou největší starostí je
však  jeho  třináctiletý  syn  Junior,  kterého  po  smrti  Aničky-Zrzečky  vychovává  sám.  Tedy
samozřejmě za vydatné pomoci strejdů Karase a Kendyho. Na lásku a psaní básniček už Štěpán
rozhodně nemá čas ani věk. Nebo ano?
Hrají:  Pavel Kříž, David Matásek, Eva Jeníčková, Josef Somr, Pavel Zedníček, Lukáš Vaculík,
Michaela Badinková, Tereza Brodská, Filip Antonio, Petr Cemper, Marek Salvet, Jiří Strach, Eva



Holubová, Leoš Mareš, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Rudolf Hrušínský ml., František Ringo Čech,
Markéta Hrubešová, Miroslav Táborský, Linda Rybová, Nela Boudová, Dana Hlaváčová, Martin
Kraus, Václav Svoboda, Tomáš Töpfer, Libuše Švormová, Denisa Nesvačilová, Oldřich Hajlich
Režie:  Dušan Klein

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Středa 11. 5. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 96 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Patrně  nejznámější  český cestovatel  současnosti  Dan  Přibáň  podnikl  svou  dosud  nejnáročnější
expedici. Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli malucha, čezety, jawy a dokonce i
dvou invalidních vozíků  vyrazily z australského Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy
projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Hrají:  Dan Přibáň,  Vojtěch Duchoslav, Dominika Gawliczková, Jakub Koucký, Zdeněk Krátký,
Marek Duranský, Marek Slobodník, Kristína Madajová, Radoslaw Jona, Marcin Obałek,  David
Novotný
Režie:  Dan Přibáň

OREL EDDIE
Čtvrtek 12. 5. | 19:00 hod.
Velká Británie/USA, komedie, 106 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný
Michael Edwards má touhu stát se olympionikem a reprezentovat Velkou Británii na některých
olympijských hrách. A tak jako malý vyzkouší mnoho různých atletických disciplín, ale nakonec se
soustředí na zimní olympiádu. Ale ve sjezdovém lyžování se mu nedaří, takže poslední šancí jsou
skoky na lyžích. Rozhodne se učit od těch nejlepších a tak opustí rodnou zemi a na vlastní pěst
vyrazí do Alp. Chvíli pozoruje skokany v akci, pak si vleze na můstek a rozjede se...  Díky svému
odhodlání a nezničitelné vůli si splnií svůj velký sen. Michael v roce 1988 v Calgary vstoupí do
olympijských dějin jako nezapomenutelný „Orel Eddie."
Hrají:  Taron Egerton,  Hugh Jackman,  Christopher  Walken,  Jo Hartley,  Tim McInnerny,  Mads
Sjøgård Pettersen, Rune Temte, Edvin Endre, Marc Benjamin, Lasco Atkins, Iris Berben, Graham
Fletcher-Cook
Režie:  Dexter Fletcher

ZLO NIKDY NESPÍ
Pátek 13. 5. | 19:00 hod.
USA, horor, 97 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Poté, co Jessie a Mark ztratí svého syna, adoptují do své péče 8letého chlapečka Codyho. Cody je
nesmírně citlivý a hodný, má však jedno velké tajemství - bojí se usínání. Jessie s Markem zpočátku
předpokládají,  že  jeho  averze ke spánku je  trauma z  jeho  předchozích  nestabilních domovů  a
nešťastných  rodin,  kterými  prošel.  Brzy  ale  zjistí  něco  úplně  jiného:  Codyho  sny  se  stávají
skutečnými, když spí. Jeho snění může být plné přenádherných barev či pro rodiče neuvěřitelných
zázraků, jako je chvilkové zjevení jejich mrtvého synka. Codyho noční můry jsou naopak až příliš
reálné a všichni tři se pomalu dostávají na pokraj šílenství. Chtějí-li se zachránit, musí se Jessie s
Markem vydat na nebezpečné pátrání a nalézt pravdu o Codyho nočních můrách...
Hrají:  Jacob Tremblay, Thomas Jane, Kate Bosworth, Annabeth Gish, Scottie Thompson, Dash
Mihok, Lance E. Nichols, Jay Karnes
Režie:  Mike Flanagan



ANGRY BIRDS VE FILMU
Sobota 14. 5.  - neděle 15. 5. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 109 min., vstupné 120 Kč, pro děti, český dabing
Film nás zavede na ostrov,  kde žijí  nelétaví,  ale jinak velice šťastní ptáci.  Až na pár výjimek.
Ruďák,  věčně  vzteklý  opeřenec,  neposedný Žluťas  a  výbušný  Bombas  tvoří  v  tropickém ráji
partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle
nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit.

JAK PŘEŽÍT SINGLE
Sobota 14. 5. | 19:00 hod.
USA, komedie, 109 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný. Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom, David ... New
York je plný osamělých srdcí hledajících vhodný protějšek za účelem flirtu, manželství či něčeho
mezi tím. A někde mezi provokativním laškováním a známostmi na jednu noc mají všichni tito
nezadaní lidé společné to, že se potřebují naučit, jak být svobodní ve světě, ve kterém se definice
lásky neustále vyvíjejí. Spát s kdekým ve městě, které nikdy nespí, ještě nikdy nebyla tak velká
legrace.
Hrají:  Dakota  Johnson,  Alison  Brie,  Leslie  Mann,  Rebel  Wilson,  Damon  Wayans  Jr.,  Carla
Quevedo, Jake Lacy, Jason Mantzoukas, Nick Bateman, Nicholas Braun, Anders Holm, Tuesday
Knight, Ashley Blankenship, Marko Caka, Charlotte Kirk
Režie:  Christian Ditter

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Neděle  15. 5. | 19:00 hod.
ČR/Slovensko/Francie, drama, 105 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný
Film vypráví smutný příběh mladé, zoufalé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v
centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý
život  ubližovala,  a  v  roce 1975 byla  jako poslední  žena na území  Československa popravena.
Snímek je existenciálním dramatem Olgy Hepnarové, je příběhem osamělého člověka vymezujícího
se proti  většinové společnosti,  příběhem, který vyústí  v tragédii  a nemá vítěze ani poraženého.
Tragický pohled na traumatický život i čin hlavní hrdinky z určitého odstupu je zobrazen tak, aby se
emotivně na stranu Olgy Hepnarové neklonil. Je současně i dramatem lidí z okolí Olgy Hepnarové a
snaží se najít příčiny jejího strašného činu.
Hrají:  Michalina Olszańska, Marika Šoposká, Klára Melíšková, Petra Nesvačilová, Jan Novotný,
Lukáš Bech, Juraj Nvota, Pavel Neškudla, Gabriela Míčová, Marta Mazurek, Roman Zach, Ondřej
Malý, Martin Pechlát, Malwina Turek, Magdaléna Borová, Zuzana Stavná, Martin Finger, Martina
Eliášová, Viktor Vrabec
Režie: Tomáš Weinreb, Petr Kazda

KOLONIE
Středa 18. 5. | 19:00 hod.
Německo/Francie, drama, 110 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Drama  Kolonie  režiséra  Floriana  Gallenbergera  je  inspirovaný  skutečnými  událostmi
odehrávajícími se v chilské kolonii Dignidad za Pinochetova režimu. Kolonii Dignidad založil a
vedl bývalý nacistický lékař Paul Schäfer. V 70. letech, kdy z uzavřené kolonie utekli někteří z



členů, se ukázalo, že v sektě docházelo k mučení Pinochetových odpůrců a k sexuálnímu zneužívání
dětí.
Hrají:  Emma Watson,  Daniel  Brühl,  Michael  Nyqvist,  Richenda Carey,  Vicky Krieps,  Jeanne
Werner,  Julian Ovenden, Martin Wuttke,  August  Zirner,  Nicolás Barsoff,  César Bordón,  Stefan
Merki, Steve Karier, Lucila Gandolfo, Katharina Müller-Elmau, Paul Herwig, Johannes Allmayer,
Gilles Soeder, Rouven Blessing
Režie:  Florian Gallenberger

X-MEN:APOKALYPSA
Čtvrtek  19. 5.| 19:00 hod.| 2D | vstupné 120 Kč
Pátek     20. 5. | 19:00 hod.| 3D | vstupné 140 Kč
USA, akční sci-fi, 130 min., do 12 let nevhodný, český dabing
Od  počátku  civilizace  byl  uctíván  jako  bůh.  Apocalypse,  první  a  nejsilnější  z  mutantů
marvelovského  světa  X-Menů  načerpal  sílu  ostatních  mutantů  a  stal  se  tak  nesmrtelným  a
neporazitelným. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který nachází. Rekrutuje tým
mutantů včetně zklamaného Magneta s cílem očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kterému
chce vládnout. Osud Země  tak visí na vlásku. Raven s pomocí profesora X stane v čele týmu
mladých  X-Menů,  aby  společně  zastavili  svého  největšího  nepřítele  a  zachránili  lidstvo  před
úplným zánikem.
Hrají:   James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Oscar Isaac, Rose
Byrne, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters, Lucas Till,
Ben Hardy, Lana Condor, Olivia Munn, Josh Helman, Tómas Lemarquis, Hugh Jackman, Channing
Tatum, Joe Cobden 
Režie: Bryan Singer

PAT A MAT VE FILMU
Sobota 21. 5. | 16:00 hod.
ČR, animovaný,  80 min., vstupné 90 Kč, pro děti
Známí nešikové v  roce 2016 slaví  40 let  od svého vzniku,  a byť  se na stříbrném plátně  ještě
nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Obzvlášť, když mají na půdě
krabice plné filmů a pod schody promítačku, na které fanouškům své příhody rádi odpromítají...
Nebyli  by to  ale oni,  kdyby se nepotýkali  s  celou  řadou nástrah.  A tak  se  tentokrát  utkají  se
zákeřným kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou „zvelebit" svůj  příbytek originálními
úpravami. A jelikož jsme ve 21. století a všude se propaguje zdravý styl života, i „ajeťáci" se pokusí
dostat do kondice protáhnutím svých těl na rotopedu. Jak se jim to povede?

SOUSEDI 2
Sobota 21. 5.  | 19:00 hod.
USA, komedie, 104 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Že  prý  blesk  dvakrát  neuhodí  na  stejné  místo.  To  vyprávějte  uštvaným  manželům,  kteří  ze
sousedního domu vyhnali příliš hlučné vysokoškoláky, jen aby je tam vystřídala jejich dívčí verze.
Režisér Nicholas Stoller navázal na svou veleúspěšnou a velmi nekorektní komedii Sousedi. Znovu
vám ukáže všechny odstíny sousedského pekla a navíc dokáže, že holky mohou být v některých
případech nebezpečnější než kluci. Zvlášť když jich je víc pohromadě.
Hrají:   Chloë Grace Moretz, Zac Efron, Rose Byrne, Dave Franco, Selena Gomez, Seth Rogen,
Kiersey Clemons, Carla Gallo, Ike Barinholtz, Lisa Kudrow, Billy Eichner, Ian Gregg, Hannibal



Buress
Režie:  Nicholas Stoller

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA, 3D
Neděle 22. 5. |16:00 hod.
USA, dobrodružný, 114 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Děj snímku se zčásti odehrává v době, kdy ještě Sněhurka nebyla na světě a královna Ravenna tak
může bez obav diskutovat s kouzelným zrcadlem o tom, kdo je na světě nejkrásnější. Starosti má
jen s mladší sestrou Freyou, která je v očích Ravenny příliš měkká. Když ale Freya při tragické
nehodě přijde o právě narozené dítě, promění se v Ledovou královnu, jejímž smyslem existence se
stane dobytí celého světa. Kvůli tomu začne na svých taženích unášet děti a z nich pak vychovává
nelítostné válečníky. Takovými rekruty byli i Erik a Sára, kteří z řad bojovníků armády Ledové
královny vybočují svými schopnostmi a také vzájemnou náklonností, jež se v téhle zemi považuje
za největší zločin. Trestem pro Erika je ztráta Sáry a vyhnanství. Z něj vede cesta přes porážku jeho
bývalé velitelky. Ta se však chystá zmocnit kouzleného zrcadla sestry Ravenny a s ním pak bude
prakticky neporazitelná. Erikovi by se ho muselo podařit ukořistit dřív. Jenže jak může neobyčejný
smrtelník uspět v souboji proti dvěma sestrám, z nichž jedna je nebezpečnější než druhá?
Hrají:  Jessica  Chastain,  Chris  Hemsworth,  Sam Claflin,  Emily  Blunt,  Charlize  Theron,  Colin
Morgan,  Sheridan  Smith,  Nick  Frost,  Rob  Brydon,  Alexandra  Roach,  Sam  Hazeldine,  Lynne
Wilmot, Annabelle Dowler, Sophie Cookson, Mark Haldor
Režie:   Cedric Nicolas - Troyan

SVÁTEK MATEK
Neděle 22. 5. |19:00 hod.
USA, komedie, 120 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Do Dne matek zbývá už jen několik dnů a několik rodin se musí vyrovnat s tím, jak tento velký den
letos stráví. Ať už to znamená strávit ho s novou láskou, ztracenou láskou či úplně bez lásky, letošní
Den matek se určitě  nezapomenutelně  zapíše do historie romantických komedií  – a na několik
dalších desetiletí i do povědomí diváků. Laskavý, starostlivý, vtipný a dojemný – stejně jako matky
na celém světě.
Hrají:  Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts,  Jason Sudeikis, Britt  Robertson, Timothy
Olyphant,  Sarah  Chalke,  Shay Mitchell,  Christine  Lakin,  Margo  Martindale,  Jon  Lovitz,  Jack
Whitehall,  Grayson  Russell,  Aasif  Mandvi,  Ella  Anderson,  Loni  Love,  Owen Vaccaro,  Hector
Elizondo 
Režie: Garry Marshall

ANI VE SNU!
Středa  25. 5. | 19:00 hod.
ČR/Slovensko, romantický, 79 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný
Laura je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat do party parkouristů a spolu s nimi zdolávat
překážky, které jí nastavuje městské prostředí. Při tom ji zaskočí láska, kterou pocítí k Lukymu. A
začne žít dvojí život: Ve fantazijním světě komických a romantických vizí jí Luky patří, v realitě ale
její snaha se s ním sblížit skončí karambolem. Ve chvíli, kdy se oba její světy zvláštním způsobem
propojí, se Laura musí rozhodnout. Buď  bude nadále romanticky snít, nebo se dokáže poprat se
svým skutečným životem
Hrají:  Barbora Štikarová, Adam Mišík, Klára Melíšková, Jan Vondráček, Ivan Martinka, Toman



Rychtera, Jáchym Novotný
Režie:  Petr Oukropec

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY
Čtvrtek 26. 5. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 101 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Celovečerní  dokumentární  film  vypráví  o  Filipu  Topolovi,  skladateli,  textaři,  klavíristovi  a
zpěvákovi skupiny Psí vojáci, jehož tvorba zasáhla tři generace. Snímek odkrývá, jak se v životním
osudu a postojích Filipa Topola odrážela doba před i po sametové revoluci, jeho posedlost hudbou a
láska k Mozartovi, ale také jeho závažná nemoc. Celým filmem prostupují písně, které sám Filip
Topol označoval za formu svých deníků, a jeho povídky, doplněné postřehy a vzpomínkami jeho
životních  souputníků  a  přátel.  V  neposlední  řadě  obsahuje  záznamy  rozhovorů  s  hlavním
protagonistou v unikátních archivech, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány.
Hrají:  Jáchym Topol, Filip Topol, Josef Topol, David Skála
Režie: Václav Kučera

HARDCORE HENRY
Pátek 27. 5. | 19:00 hod.
USA/Rusko, akční sci-fi, 90 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Vzbudil jsi se, nic si nepamatuješ. Nejspíš proto, že tě právě  oživili. Ta krásná žena říká, že tě
miluje  a  že  se  jmenuješ  Henry.  Máš  jakoby  umělý  ruce  a  nohy.  Najednou  někdo  vtrhnul  do
místnosti, střílí na tebe a ženu, která tě miluje, unášejí pryč. Měl bys jí pomoct a dostat zpátky. Kdo
ji ale unesl? Mocný vůdce s armádou žoldáků a plánem na ovládnutí světa. Jsi v neznámém městě,
kde se tě neustále pokouší někdo zabít. Kromě tohohle chlápka, je z Británie, Jimmy. Prý je s tebou.
Nejseš si tím úplně jistý, ale zatím na tebe alespoň nestřílí. Pokud celý tohle šílenství přežiješ, a
zjistíš, co se vlastně děje, mohl by ses dozvědět, jaký je tvůj účel a kdo vlastně jsi. Vzhůru do akce!
A ještě něco . . Hodně štěstí, Henry. S největší pravděpodobností ho budeš opravdu potřebovat.
Hrají:  Sharlto  Copley,  Danila  Kozlovskij,  Tim  Roth,  Haley Bennett,  Andrej  Dementěv,  Kirill
Serebrennikov, Darja Čaruša, Ravšana Kurkova, Polina Filoněnko, Sergej Šnurov, Alexandr Pal,
Oleg Poddubnyy
Režie:  Ilja Najšuller

ALENKA V ŘÍŠI DIV Ů:ZA ZRCADLEM, 3D
Sobota 28. 5. | 16:00 hod.
USA, dobrodružný, vstupné 140 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na divokých
vlnách  světových  oceánů  jako  mořeplavkyně.  Po  svém  návratu  do  Londýna  objeví  kouzelné
zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými
známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem,
který není ve své kůži. Kloboučník totiž ztratil svou svoucnost a tak Bílá královna Mirana vyšle
Alenku zapůjčit si Chronosféru, cože je kovová koule uvnitř Velkých hodin, jež stanovují veškerý
čas. Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými přáteli – i nepřáteli – v různých dobách jejich
životů. Alenku čeká nebezpečná cesta, během které musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než
jí vyprší všechen čas.
Hrají:  Mia Wasikowska,  Johnny Depp,  Helena Bonham Carter,  Anne Hathaway,  Sacha Baron
Cohen, Rhys Ifans, Matt Lucas, Ed Speleers, Andrew Scott, Stephen Fry, Alan Rickman, Michael



Sheen,  Timothy  Spall,  John  Sessions,  Toby  Jones,  Lindsay  Duncan,  Leo  Bill,  Simone  Kirby,
Richard Syms, Karol Steele, Joe Hurst, Barbara Windsor, Lasco Atkins, Riku Rokkanen
Režie: James Bobin

TEORIE TYGRA 
Sobota 28. 5. |19:00 hod.
ČR, komedie, 97 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný 
Komedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a chce zpátky vládu nad
svým životem. Vydá se na riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše. Jeho žena to s ním
myslela dobře a v manželství i za svého muže obětavě převzala zodpovědnost, protože muži toho
nejsou schopni. A tak revolta starého pána rozkolísá zavedené pořádky i  v rodinách jejich dětí.
Mladí by si to rádi zařídili lépe, ale zničující rodinná strategie pomalé přeměny z tygrů na králíky
má hluboce zapuštěné kořeny.
Hrají:  Jiří  Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová, Jakub
Kohák, Iva Janžurová, Arnošt Goldflam, Lucia Siposová, Klára Melíšková, Jaromír Dulava, Tereza
Těžká
Režie:  Radek Bajgar

BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
Neděle 29. 5. | 16:00 hod.
USA/Kanada,  animovaný, 75 min., vstupné 90 Kč, pro děti, český dabing
Na začátku příběhu zastihneme naši hrdinku Barbie společně s kamarádkami Terezou a Renée na
gymnastickém tréninku. Všechny tři dívky jsou tak šikovné, že jejich schopnosti upoutají pozornost
tajné agentury, která po celém světě honí ty největší zločince. V jejím hledáčku se právě objevila
rafinovaná zlodějka šperků,  která svou hbitostí  a mrštností  překonává i  ty nejnepřekonatelnější
překážky. Nasadit proti ní tři gymnastky sice vypadá jako šílený a zoufalý nápad, ale odvážnému
štěstí přeje. Nový život ve světě špionáže si náramně užívají i Barbie s Terezou a Renée, protože
díky tomu mohou zkoušet neuvěřitelné množství nejrůznějších převleků, používat nejmodernější
technické vychytávky a trávit čas ve společnosti roztomilých robotích mazlíčků. 

PÁTÁ VLNA
Neděle 29. 5. | 19:00 hod.
USA,  sci-fi, 111 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
V novém filmu Pátá vlna nalézáme většinu Země  zničenou čtyřmi vlnami stále se stupňujících
smrtících útoků.  Cassie prchá světem,  prostoupeným strachem a nedůvěrou,  a zoufale se snaží
zachránit svého mladšího bratra. A zatímco se připravuje na nevyhnutelnou vražednou pátou vlnu,
spojí své síly s mladíkem, který by mohl představovat její poslední naději - jen kdyby mu dokázala
důvěřovat.
Hrají:   Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Maika Monroe, Liev Schreiber, Maggie Siff, Maria
Bello,  McKaley Miller, Ron Livingston, Tony Revolori,  Hunter Denoyelles, E. Roger Mitchell,
Terry Serpico, Marc John Jefferies, Alex Roe, Zackary Arthur, Michael Beasley, Jim Palmer
Režie:  J. Blakeson

                                                      Změna programu vyhrazena.


