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DEADPOOL 2
Pátek  1. 6. | 19:00 hod.
USA, akční sci-fi, 111 min., vstupné  130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Připravte  se  na  druhý  příchod  Wade  Wilsona  alias  Deadpoola.  Možná  s  ním
prožijeme okamžiky, kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící hovězí útok a hned poté
prahne  po  splnění  svého  velkého  snu:  stát  se  nejvyhledávanějším  barmanem  v
Mayberry. A zároveň se chce vyrovnat s tím, že zcela ztratil chuť a snaží se tedy
znovuobjevit správné životní koření. Pátrá i po nějakém nestabilním kondenzátoru,
bojuje s nindži i japonskou jakuzou a vzdoruje smečce sexuálně agresivních čoklů.
Deadpool také vyráží do světa, aby objevil pro něj významné životní body: rodinu,
přátelství,  novou chuť  prožívat  dobrodružství  a  také,  aby si  zasloužil  vytoužený
hrneček s nápisem „Nejlepší milovník na světě“. Nebo taky ne. Deadpool je zkrátka
chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná. Ale
za  to  nemůže.  Což  ovšem  neplatí  o  jeho  hodně  černém  smyslu  pro  humor  a
netradičním přístupu k superhrdinským pravidlům fair play.
Hrají:  Ryan Reynolds, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, Terry Crews, Stefan Kapicic,
Zazie  Beetz,  Karan  Soni,  Morena  Baccarin,  T.J.  Miller,  Eddie  Marsan,  Jack  Kesy,
Leslie Uggams, Julian Dennison, Hayley Sales, Luke Roessler, Scott Vickaryous
Režie:  David Leitch

KRÁLÍČEK PETR
Sobota   2. 6.  | 16:00 hod.
USA, animovaný, 95 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na
farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne
se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.
Hrají: Domhnall Gleeson, Rose Byrne, James Corden, Daisy Ridley, Margot Robbie,
Elizabeth Debicki, Sam Neill, Matt Lucas, Sia Furler, Sam Haft
Režie:  Will Gluck

TICHÉ MÍSTO
Sobota 2. 6. | 19:00 hod.



USA, horor, 90 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Lee a Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím naživu. Velmi rychle
si totiž osvojili pravidla, která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti
Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že mají mimořádně vyvinutý sluch a každičký zvuk
přiláká jejich pozornost. A jejich pozornost pro lidi znamená jistou smrt, což záhy na
vlastní kůži poznají i Abbottovi. Ti dosud jako jedni z mála přežívali i díky tomu, že
je  jejich  nejstarší  dcera  Regan  neslyšící,  a  tak  pro  ně  byla  znalost  znakové  řeči
absolutní nutností i v „normálních dobách“. Kromě toho vyvinuli na odlehlé farmě,
kde žijí,  celou řadu bezpečnostních opatření, jež je mají chránit, počínaje zvukově
izolovaným sklepem a konče molitanem obalenými kostkami k Monopolům. Bude to
ale k bezpečí stačit? Takový život totiž připomíná tanec v minovém poli a čekání na
jednu jedinou,  leč  osudovou chybu.  Evelyn  je  navíc  těhotná a  termín  porodu se
kvapem blíží. A některé životní události se bez křiku jednoduše neobejdou
Hrají: Emily  Blunt,  John  Krasinski,  Noah  Jupe,  Millicent  Simmonds,  Cade
Woodward, Leon Russom
Režie:  John Krasinsky

SOLO: STAR WARS STORY, 3D
Neděle   3. 6. | 17:00 hod.
USA, akční sci-fi, 143 min., vstupné 150 Kč, mládeži přístupný, český dabing 
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve filmu Solo:
Star Wars Story, zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V
řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí
potkává  Han  Solo  nejen  mohutného  Chewbaccu,  svého  budoucího  kopilota,  ale
narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této cestě se
zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.
Hrají:   Alden Ehrenreich,  Woody Harrelson,  Emilia  Clarke,  Donald Glover,  Paul
Bettany, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Michael Kenneth
Williams, Richard Dixon, Ian Kenny
Režie: Rod Howard

TÁTOVA VOLHA
Středa 6. 6. | 19:00 hod.
ČR, hořká komedie, 90 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla.  Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že
kromě jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň
naznačuje  pečlivě  ukrytá  a  náhodně  objevená  dětská  kresba.  Eva  je  rozhodnutá
nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod
rukama,  se  k  přízraku  nevlastního  bratra  upne.  Společně  s  matkou  se  vydávají
Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek a přátel,
aby o tajemství zjistily víc...



Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana
Maciuchová,  Emília Vášáryová,  Martin Myšička,  Boleslav Polívka,  Jana Plodková,
Václav Neužil ml., Dominika Frydrychová
Režie: Jiří Vejdělek
 
PROFESOŘI  ZLOČINU
Čtvrtek 7. 6. | 19:00 hod.
Itálie, komedie, 100 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Pietro Zinni je vzdělaný, slušný,  bezúhonný člověk;  univerzitní výzkumník, který
naléhavě potřebuje prodloužit smlouvu, aby si mohl dovolit alespoň trochu slušný
život… a novou myčku pro svou přítelkyni.  Místo vyššího platu ale  přijde tvrdá
rána. Pietrovo místo je zrušené a brilantní neurobiolog stojí před těžkou volbou, co si
počít se svízelnou životní situací. Není v ní zdaleka sám. A společně s propuštěnými
kolegy z různých oborů se Pietro rozhodne k netradičnímu řešení: vynálezu chytré
drogy, která není zakázaná italským právem.
Hrají:  Libero  De  Rienzo,  Edoardo  Leo,  Neri  Marcorè,  Pietro  Sermonti,  Valeria
Solarino,  Valerio  Aprea,  Paolo  Calabresi,  Lorenzo  Lavia,  Nadir  Caselli,  Lorenzo
Gioielli, Marco Conidi, Luca Vecchi
Režie:   Sydney Sibilia

DELIRIUM
Pátek  8. 6. | 19:00 hod.
USA, horor, 97 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Muž se vrací z psychiatrické léčebny do rodinného panství, které zdědil po svých
rodičích. Po několika paranormálních jevech začne věřit, že v domě straší a číhá v
něm příšerné zlo.
Hrají:  Topher Grace, Genesis Rodriguez,  Patricia Clarkson, Callan Mulvey, Robin
Thomas, Cody Sullivan
Režie: Dennis Iliadis

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH: O OBROVSKÉ HRUŠCE
Sobota   9. 6.  | 16:00 hod.
Dánsko, animovaný, 80 min., vstupné 90 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian najdou
v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého starosty Solby a stojí v něm, že se
nachází  na  tajemném  ostrově  a  učinil  velký  objev.  Hrdinové  se  vydávají  na
dobrodružnou cestu s cílem zachránit starostu a přivézt ho nazpět. V jejím průběhu
ale  odhalí  něco,  co  obyvatelům  Solby  přinese  v  budoucnu  mnoho  radosti  –
obrovskou hrušku.
Hrají:  Peter  Frödin,  Peter  Plaugborg,  Søren  Pilmark,  Jakob  Oftebro,  Bjarne
Henriksen



Režie: Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski, Amalie Næsby Fick

DÁMSKÝ KLUB
Sobota  9. 6.  | 19:00 hod.
USA, komedie, 103 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Životní  inspiraci  občas najdete na těch nejnepravděpodobnějších místech.  Čtveřici
dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná záliba v knihách.
Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří do
lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako více než
inspirativní… Diane totiž nedávno ovdověla po 40 letech manželství. Vivian si užívá
společnost mužů, ale závazkům se důsledně vyhýbá. Sharon se i po desetiletích stále
snaží vzpamatovat z rozvodu. A manželství Carol spěje po 35 letech neodvratně ke
konci.  Vášnivý a  živočišný svět  pana Graye doslova obrátí  jejich unavené životy
vzhůru nohama.  V dámách se  opět  naplno rozhoří  touha po romantice  a  dobro-
družství. Nová kapitola je nejen v knihách vždycky ta nejlepší…
Hrají:  Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia,
Craig T. Nelson, Don Johnson, Alicia Silverstone, Richard Dreyfuss, Ed Begley Jr.,
Wallace Shawn, Tommy Dewey, Katie Aselton, Mircea Monroe, Lili  Bordán, Matt
Riedy
Režie:  Bill Holderman

AVENGERS: INFINITY WAR
Neděle 10. 6. | 17:00 hod.
USA, sci-fi, 155 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým
světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější
válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a
pokusit  se  porazit  mocného  Thanose  dřív,  než  jeho  bleskový  útok,  provázený
ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.
Hrají: Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth,
Tom Hiddleston,  Scarlett  Johansson,  Jeremy Renner,  Benedict  Cumberbatch,  Tom
Holland, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Sebastian
Stan, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Don
Cheadle
Režie:   Anthony Russo, Joe Russo

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Středa 13. 6. | 19:00 hod.
Neděle 17. 6. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 90 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný



Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale
ve  vztazích  má  dar  přitahovat  samé  blbce.  Naopak  její  sestra  Karolína  už  toho
pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za
rodinou na návštěvu do své  rodné vesničky.  Doma potkává svou dávnou lásku,
Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v
posteli. Jenže celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.
Hrají:  Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil
Klepl,  Marcela  Nohýnková,  Sára  Friedlanderová,  Jaroslav  Plesl,  Roman Blumaier,
Václav Helšus, Andrea Hoffmannová, Jan Vondráček, Jan Dolanský, Eliška Jansová,
Tomáš Svoboda, Hana Šedová, Angelika Sbouli, Braňo Holiček, Pavel Šimčík, Dušan
Urban, Michal Maléř
Režie:  Tomáš Svoboda

POMSTA
Čtvrtek 14. 6. | 19:00 hod.
Francie, thriller, 108 min., vstupné 100 Kč, do 18 let nevhodný, s titulky
Bohatí milující tatínkové od rodin se jako každý rok sejdou uprostřed pouště, aby
posílili  své mužství  a  vybili  stres pořádným lovem. Tentokrát  si  ale  jeden z nich
přiveze milenku, neuvěřitelně sexy lolitu, o níž se rychle začnou zajímat i ostatní...
Věci  se  vymknou kontrole a oni nechají  umírající  dívku uprostřed pouště...  Té se
však podaří sebrat poslední síly a chlapský výlet se změní na nemilosrdný lov...
Hrají:  Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Guillaume Bouchède
Režie:   Coralie Fargeat

REVIVAL – KLIP ŽIVOTA
Autorský film kutnohorského rodáka Aleše Kaiznera
Pátek  15. 6. | 19:00 hod.
ČR, muzikál, 90 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
PŘED  ZAČÁTKEM  PROMÍTÁNÍ  PROBĚHNE  BESEDA  S  HEREČKOU
MICHAELOU DOLINOVOU
V deváté třídě Základní školy Kutnohorka vládnou proti sobě dvě party - 3 holky
proti 3 klukům. I přes veškeré nesympatie a naschvály spolu tyto party chodí do
dramatického kroužku. Když do třídy přijde nová žákyně Nikol, začne vše nabírat na
ještě  větších  obrátkách.  Přijata  do  dívčí  party  se  nesmí  přátelit  s  nikým z  party
klučičí,  avšak  sama se  neubrání  tomu,  aby  se  přímo zamilovala.  Zakázaná  láska
vyústí v šikanu, pubertální nenávisti a v pěkně zamotaný příběh...
Sledujte rozdílné životy dnešní mládeže, zábavné i hloupé nápady, zkrátka příběh
jedné základní školy.
Hrají: Jindřich  Žampa,  Filip  Málek,  Aleš  Kaizner,  Leontina  Hromádková,  Anna
Pavlíková,  Adéla  Krofová,  Andrea  Černá,  Michaela  Dolinová,  Tomáš  Karger,  Jiří
Lábus a další....



Režie: Aleš Kaizner

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Sobota   16. 6.  | 19:00 hod.
USA, krimikomedie, 115 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hvězdně  obsazený  film  volně  navazující  na  legendární  sérii  Dannyho  parťáci.
Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést na velkolepé
kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském Metropolitním muzeu.
Hrají:  Anne  Hathaway,  Sarah  Paulson,  Sandra  Bullock,  Cate  Blanchett,  Helena
Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina, Dakota Fanning, Matt Damon,
Damian Lewis, Charlotte Kirk, Marko Caka, Eric West, James Corden, Olivia Munn,
Richard Armitage, Katie Holmes, Kim Kardashian West, Kylie Jenner, Kendall Jenner
Režie: Gary Ross

PŮLNOČNÍ LÁSKA
Středa 20. 6. | 19:00 hod.
USA, romantický, 91 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný,český dabing
Sedmnáctiletá  Katie  trpí  přecitlivělostí  na  denní  světlo,  vzácnou  život  ohrožující
chorobou. Od dětství je celé dny zavřená ve svém domě a ven může vyjít jedině v
noci.  Její  život se změní,  když jedné letní  noci potká Charlieho, svou platonickou
lásku, se kterým začne prožívat neobyčejný vztah
Hrají: Bella  Thorne,  Patrick  Schwarzenegger,  Rob Riggle,  Paul  McGillion,  Quinn
Shephard, Tiera Skovbye, Jacqueline King, Jaeda Lily Miller, Allyson Grant, Michelle
Choi-Lee, Kiefer O'Reilly, Dean Petriw
Režie:  Scott Speer
 
GHOST STORIES
Čtvrtek  21. 6.  | 19:00 hod.
Velká Británie, drama, 98 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
To, že někdo nevěří  na duchy, neznamená, že duchové nevěří na něj. Či snad, že
dokonce neexistují. Jedním takovým skeptikem je i profesor Phillip Goodman, který
si  dal  za  úkol  vysvětlovat  a  odhalovat  zdánlivě  nadpřirozené  jevy  a  zjistit  jejich
skutečnou podstatu. A právě kvůli tomu se s ním spojí jeden muž, který jej vyzve,
aby  vyšetřil  tři  nevysvětlitelné  případy.  Profesor  Goodman  se  tedy  vydává  na
výpravu, jejímž cílem je racionální vysvětlení těchto přízračných příběhů. Postupně
se setká se třemi vyděšenými lidmi. Noční hlídač Tony Matthews prožil v prázdném
skladu strašidelné setkání, teenager Simon Rifkind před časem absolvoval děsivou
noční  jízdu,  kvůli  které  dodnes  prožívá  život  v  nechtěném  hororu.  Třetím
vyšetřovaným případem je  zážitek  důstojného  bankéře  Mike  Priddlea,  ten  prožil
setkání s duchy, které zásadně otřáslo jeho do té chvíle dokonalým životem. Když
Goodman  zkoumá  tyto  příběhy,  jeho  do  této  chvíle  racionální  svět  se  začíná



rozpadat. Je to klam jeho mysli nebo za vším stojí temné síly? Postupně je vtažen do
odhalování  dlouho  pohřbeného  tajemství,  které  převrátí  jeho  dosavadní  život  a
změní všechno, co si dosud myslel.
Hrají: Andy Nyman, Martin Freeman, Alex Lawther, Paul Whitehouse, Paul Warren,
Nicholas  Burns,  Kobna  Holdbrook-Smith,  Samuel  Bottomley,  Oliver  Woollford,
Ramzan Miah
Režie: Jeremy Dyson, Andy Nyman

JSEM BOŽSKÁ
Pátek  22. 6. | 19:00 hod.
USA, komedie, 120 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce kolísavým sebevědomím.
Má kámošky, má práci, občas i kluka, občas i na delší dobu, ale když se podívá do
zrcadla, vidí jenom to nejhorší. Znáte to asi taky. Při jedné z jízd ve fitku, kde na
rotopedu  marně  stíhá  nižší  váhu,  spadne  a  praští  se  do  hlavy.  Pro  jistotu  hned
dvakrát. Když se pak probere, zjistí, že kouzla a spravedlnost přeci jen existují. Stala
se z ní  totiž  neodolatelná krasavice,  najednou vypadá jako božská supermodelka.
Celý  život  se  od  základu  změní.  Má  to  jen  jeden  háček.  Ve  skutečnosti  se  nic
nezměnilo, špíčky jsou přesně tam, kde byly, a ona je jediná, kdo se jako luxusní kost
vidí.  Ale to vůbec nevadí,  Renee se cítí  sexy, je božská, a život dostává grády. A
každý, kdo ji  potká, se nestačí divit. Začíná flirtovat, chce novou práci,  možná by
mohla  být  i  modelkou,  kdyby byla  povrchní.  Nebojí  se  být  lehce  vyzývavá  vůči
šéfovi a vůbec, celý svět jí najednou leží u nohou. Nebojí se soutěže krásy v plavkách
a to vůbec nejdůležitější – nebojí se zamilovat.
Hrají:  Amy  Schumer,  Michelle  Williams,  Tom  Hopper,  Rory  Scovel,  Adrian
Martinez,  Emily Ratajkowski,  Aidy Bryant,  Busy Philipps,  Naomi Campbell,  Rafe
Spall, Sasheer Zamata, Lauren Hutton, Sarah Fischer, Kevin Kane, Lexie Roth, Olivia
Culpo
Režie:   Abby Kohn, Marc Silverstein

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Sobota   23. 6.  | 16:00 hod.
Německo/Dánsko,  animovaný,  90 min.,  vstupné 120 Kč,  rodinný,  pro děti,  český
dabing
Luis je pozemský kluk, který díky tátovi věří v mimozemskou inteligenci. Teď řeší
hrozbu toho, že bude muset z domova na internát, když z okna uvidí létající talíř.
Potkává bláznivou trojku ufonů a hned je mu jasné, že s nima bude zábava. Potrhlí
ufoni Mog, Nag a Wabo se s Luisem dají dohromady a společně rozjedou velkolepé
dobrodružství galaktických rozměrů.
Režie: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein



MĚSÍC JUPITERA
Sobota  23. 6. | 19:00 hod.
Maďarsko/Německo, thriller, 123 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Napínavý thriller z blízké budoucnosti vypráví příběh uprchlíka, který po zásahu
policejní  kulkou k vlastnímu překvapení  zjišťuje,  že umí létat.  Nepravděpodobný
superhrdina v lidech probouzí strach i touhu po penězích, a v podmanivých kulisách
Budapešti  se  začíná  schylovat  k  přestřelkám  a  automobilovým  honičkám.
Dynamická  kamera  i  překvapivý  způsob  vyprávění  dodávají  univerzálnímu
podobenství o dobru, zlu, víře a ztrátě iluzí velmi současný rozměr. Miláček festivalu
v Cannes, režisér Kornél Mundruczó, vizuálně působivým opusem potvrzuje svoji
vizionářskou pověst.
Hrají:    Zsombor Jéger, Merab Ninidze, György Cserhalmi, Mónika Balsai, Sándor
Terhes
Režie:   Kornél Mundruczó

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, 3D
Neděle  24. 6. | 17:00 hod.
USA/Španělsko, sci-fi, 130 min., vstupné 150 Kč,mládeži přístupný, český dabing
V pokračování úspěšného Jurského světa děj pokračuje snahou lidstva o zabránění
vyhynutí dinosaurů. Na ostrově Isla Nublar má totiž dojít k výbuchu sopky, který
má  celý  druh  zahubit.  Záchranná  mise  probíhá  rovněž  za  účasti  představitelů  z
předchozího dílu Owena a Claire.  Vedle představení  nových druhů dinosaurů se
dočkáme návratu doktora Malcolma.
Hrají: Chris Pratt,  Bryce Dallas  Howard,  Jeff  Goldblum, Ted Levine,  Toby Jones,
James  Cromwell,  B.D.  Wong,  Rafe  Spall,  Geraldine  Chaplin,  Peter  Jason,  Justice
Smith, Daniella Pineda, Kevin Layne, Michael Papajohn, Robert Emms
Režie: J.A.Bayona

TEAMBUILDING
Středa 27.6. | 19:00 hod.  
ČR, komedie, 83 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný
Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři dny
do  hor,  na  tolik  moderní  teambuilding.  Cílem  je  utužení  kolektivu,  vypilování
pracovních schopností a hlavně plusové body do osobního hodnocení ředitele, který
se  rozhodl  nastartovat  kariéru tím,  že  pokročí  na  ředitelství  pobočky v krajském
městě. K povýšení potřebuje pozitivní hodnocení ve všech oblastech, i pro něj do této
doby  naprosto  opomíjeném  segmentu  jako  jsou  manažerské  činnosti.  Většina
zaměstnanců vůbec netuší,  co  je  čeká.  Představují  si  školní  výlet  placený firmou,
jenomže…
Hrají: Miloslav Mejzlík, Kristýna Kociánová, Zdeněk Rohlíček, Ondřej Veselý, Anna
Stropnická, Martin Kraus, Michal  Hruška, Dana Morávková, Josef  Kubáník, Pavel



Pásek,  Hynek  Chmelař,  Martin  Dejdar,  Daniela  Choděrová,  Jan  Leflík,  Marcela
Holubcová, Evellyn Pacoláková, Denisa Pfauserová, Martin Sitta, Zuzana Slavíková,
David Vacke, Petra Domžalová, Alice Bendová
Režie: Ján Novák

SICARIO 2: SOLDADO
Čtvrtek  28. 6.  | 19:00 hod.
USA/Itálie, akční krimi, 122 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Sicario  2:  Soldado  otevírá  novou kapitolu  filmové  série  Sicario.  V  drogové  válce
neplatí  žádná  pravidla  –  a  když  kartely  začaly  převádět  teroristy  přes  americké
hranice, federální agent Matt Graver vyzve tajemného Alejandra, kterému hlavoun
kartelu  vyvraždil  rodinu,  aby všemi prostředky,  včetně  těch  nezákonných,  válku
eskaloval. Aby rozpoutal válku, unese Alejandro hlavounovu dceru – ale když se z
dívky  stane  vedlejší  oběť  konfliktu,  její  osud  tyto  dva  muže  rozdělí,  protože
zpochybní vše, za co bojují.
Hrají:  Benicio  Del  Toro,  Josh  Brolin,  Catherine  Keener,  Matthew  Modine,  Jeffrey
Donovan, Isabela Moner, Ian Bohen, Tasha Ames, James Devoti, Jackamoe Buzzell,
Catherine Haun, J.D. Garfield, Ryan Begay, Mario Moreno, Andrea Good, Lawrence
Gilligan, Jake Picking, Bruno Bichir, Christopher Heyerdahl, Manuel Garcia-Rulfo,
Faysal Ahmed
Režie: Stefano Sollima

LÁSKA BEZ BARIÉR
Pátek  29. 6. | 19:00 hod.
Francie/Belgie, romantická komedie, 107 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s
titulky
Jocelyn představuje přesně ten prototyp muže, který se snaží obelstít a ulovit každou
ženu, která kolem něj třeba jen projde a stojí za hřích. Používá základní postupy:
vytahuje se,  přetvařuje se a především neustále lže.  A když jej  náhodou přistihne
nová sousedka Julie v situaci, kdy zrovna sedí na invalidním vozíku po matce, a chce
o  něj  začít  pečovat,  jeho  srdce  zajásá.  Repertoár  svůdnických  postupů  si  právě
rozšířil  o  nový trik  a  navíc  se  díky  němu seznámil  s  krásnou ženou.  Ale vše  se
zkomplikuje,  když  přijme  její  pozvání  na  oběd  k  rodičům.  Setká  se  zde  totiž  s
Juliinou sestrou Florence.  Což by  v jiné  situaci  určitě  uvítal,  jenže  i  ona sedí  na
vozíku. Bohužel se oproti němu z něj nedokáže jen tak zvednout. A Jocelynovi se
přihodí to, co nečekal. Beznadějně a romanticky se do Florence zamiluje. Ale jak jí má
prozradit, že jim na procházku stačí jen jeden vozík?
Hrají:   Franck  Dubosc,  Alexandra  Lamy,  Elsa  Zylberstein,  Gérard  Darmon,  Lika
Minamoto,  Caroline  Anglade,  Laurent  Bateau,  Claude  Brasseur,  François-Xavier
Demaison, Sabina Skalická, Yvonne Gradelet, Gérard Lecaillon, Philippe Vieux
Režie:  Franck Dubosc



                                                Změna programu vyhrazena.


