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RYCHLE A ZBĚSILE 8
Středa  3. 5.  | 19:00 hod.
USA/Japonsko/Kanada, akční, 122 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Velmi  nečekané  věci  se  budou  odehrávat  v  osmém  díle  série  Rychle  a  zběsile.  Proti
„rodině" bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná hackerka, ale zcela překvapivě také
jeden z jejích členů.
Hrají: Vin  Diesel,  Dwayne  Johnson,  Jason  Statham,  Charlize  Theron,  Kurt  Russell,
Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Lucas Black, Kristofer Hivju, Eva Mendes,
Jordana  Brewster,  Elsa  Pataky,  Marko  Caka,  Scott  Eastwood,  Branislav  R.  Tatalovic,
Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Don Omar, Tego Calderón
Režie:  F. Gary Gray 

LOGAN:WOLVERINE
Čtvrtek  4. 5.  | 19:00 hod.
USA, akční sci-fi, 135 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Po porážce X-menů se Wolverine a Profesor X ukrývají před Nathaniel Essexem a jeho
společností, která se snaží zabít mutanty a vytvořit z nich zbraně. Wolverine ale začíná
ztrácet svoji  schopnost regenerace a Profesor  X začíná projevovat  známky Alzheimera.
Jednoho dne je však najde mladá dívka Laura Kinney, která utekla ze zajetí, kde se z ní
snažili vytvořit super vojáka. Wolverine se jí ujme, protože jak Profesor X řekl, mají k sobě
mnohem blíž, než si myslí ...
Hrají:  Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Dafne Keen, Stephen Merchant,
Richard E. Grant, Eriq La Salle, Elise Neal, Elizabeth Rodriguez, Doris Morgado, Reynaldo
Gallegos, Juan Gaspard, Dave Davis, Lauren Gros, Mark Ashworth, James Moses Black,
Han Soto, J. Nathan Simmons, Sadarias Harrell, David Kallaway
Režie:  James Mangold

STRÁŽCI GALAXIE:VOL.2
Pátek   5. 5. | 19:00 hod.| 3D | vstupné 140 Kč
Neděle 7. 5. | 19:00 hod.| 2D | vstupné 120 Kč
USA, sci-fi komedie, 136 min.,do 12 let nevhodný, český dabing
V rytmu zbrusu nových nejlepších hitů pokračují ve filmu od studia Marvel dobrodružství
party superhrdinů, kteří se vydávají  až na samé hranice kosmu. Strážci se musí naučit
držet  pohromadě  a  odhalit  tajemství  rodičů  Petera  Quilla.  Staří  nepřátelé  se  stávají



spojenci  a  na  pomoc  našim  super-hrdinům  přicházejí  i  další  oblíbené  postavy  z
rozpínajícího se filmového vesmíru.
Hrají: Chris  Pratt,  Zoe  Saldana,  Dave  Bautista,  Vin  Diesel,  Bradley  Cooper,  Michael
Rooker,  Karen Gillan,  Pom Klementieff,  Elizabeth Debicki,  Chris  Sullivan,  Sean Gunn,
Sylvester Stallone, Kurt Russell, Glenn Close, Evan Jones, Stephen Blackehart, Steve Agee,
Tommy Flanagan, Nathan Fillion, Rhoda Griffis, Hilty Bowen
Režie:  James Gunn

ŠPUNTI NA VODĚ
Sobota    6. 5. | 16:00 hod.  | 19:00 hod.
Neděle  21. 5. | 19:00 hod.
ČR, rodinná komedie, 83 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Rodiče  bratrů Igora a Davida chystají  zlatou svatbu.  Z Kanady přilétá jejich bratranec
Ondra,  povahou tak trochu dobrodruh.  Bratry napadne,  že nejlepší by bylo vyrazit  za
rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných
spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti. Uvítací
večeře pro Ondru, který přijíždí se svou mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění
v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá, že Ondra má dceru, o které se jí
nezmínil. Igor své ženě Nele a jejich dcerám výměnou za pánskou jízdu slíbil rodinnou
dovolenou, na kterou kvůli práci nemůže odjet. Davidova manželka Alice si sice nemůže
vynachválit  manželovu  péči  o  jejich  čtyři  děti,  jenže  jinak  je  její  svérázný  muž  v
domácnosti naprosto nepoužitelný. A tak, když slavnostní tabule mizí pod nánosem sazí z
komína, který David opět zapomněl opravit, všem ženám dojde trpělivost. Zanechávají
pány napospas dětem a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a
rozhodnou se vydat  na  vodu v kánoích i  se  všemi dětmi.  A tak nyní  již  desetičlenná
expedice  vyplouvá  na  dvoudenní  plavbu  vstříc  dobrodružstvím a  spoustě  bláznivých
zážitků...
Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška,
Jana Kvantiková, Filip Antonio, Viktor Antonio, Karolína Kočí, Nelly Řehořová, Kateřina
Coufalová, Dana Syslová, Arnošt Goldflam, Andrea Hoffmannová
Režie:  Jiří Chlumský

ŠMOULOVÉ:ZAPOMENUTÁ VESNICE
Neděle   7. 5.  | 16:00 hod.| 2D | vstupné 100 Kč
Neděle  14. 5. | 16:00 hod.| 3D | vstupné 130 Kč
Neděle  28. 5. | 16:00 hod.| 2D | vstupné 100 Kč
USA, animovaná komedie, 88 min., pro děti, český dabing
V tomto zcela novém animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné
mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na
vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli
tajemnou,  dávno  ztracenou  vesnici  dříve,  než  se  to  podaří  zlému  kouzelníkovi



Gargamelovi.  Na své  dramatické cestě  plné  akce  a  nebezpečí  jsou  Šmoulové na stopě
objevu největšího tajemství šmoulí historie!
Hrají:  Mandy Patinkin,  Joe  Manganiello,  Jack  McBrayer,  Demi  Lovato,  Rainn  Wilson,
Danny Pudi, Ariel Winter, Julia Roberts, Ellie Kemper, Michelle Rodriguez, Jake Johnson
Režie:  Kelly Asbury

NEZNÁMÁ DÍVKA
Středa 10. 5. | 19:00 hod.
Belgie, krimi, 113 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Jenny,  ambiciozní  mladá  žena,  je  lékařkou,  která  provozuje  malou praxi,  se  chystá  na
velký  kariérní  skok  –  přestup  na  významnou  kliniku  a  prestižní  oddělení.  Když  se
jednoho dne večer rozezní v její ordinaci zvonek, Jenny nereaguje, je už po ordinačních
hodinách.  Ráno  se  dozví,  že  neznámá  dívka,  kterou  nepustila  dovnitř,  byla  opodál
nalezena mrtvá, nejspíš zavražděná. Hnána výčitkami svědomí se Jenny pokouší vypátrat
její identitu. Nepřiznaně v ní ale hlodá i touha odhalit pachatele brutálního činu.
Hrají: Adèle Haenel, Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Fabrizio Rongione, Thomas Doret,
Christelle Cornil, Olivier Bonnaud, Louka Minnelli
Režie:  Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

THE CIRCLE
Čtvrtek  11. 5. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 90 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Svět bez hladu, bez válek, bez nemocí, svět neomezených možnosti. V největší high-tech
společnosti The Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Její technologie
mají  moc  doslova  změnit  svět.  Právě  sem,  do  zaměstnání  snů,  nastupuje  mladá  a
ambiciózní dívka Mae.  Šéf a zakladatel společnosti je vizionář, který vybudoval v Circle
ráj na Zemi a který touží po dokonalém světě.  Jeho receptem na pokrok, na šťastné a
spokojené lidstvo je svět bez tajemství, naprostá otevřenost a transparentnost všech lidí,
sdílení . . . ale také sledování. Mae, obklopená vymoženostmi supermoderní společnosti a
ohromena ideály, se na návrh samotného šéfa Circle zapojí do experimentu, který by štěstí
a pokrok v Circle mohl rozšířit do celého světa.  Stane se její  nový život pohádkovým
snem nebo dostane příchuť hororové noční můry? 
Hrají: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Patton Oswalt, Bill Paxton,
Ellar  Coltrane,  Poorna  Jagannathan,  Amir  Talai,  Nate  Corddry,  Ellen  Wong,  Regina
Saldivar, Hunter Burke
Režie:  James Ponsoldt

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI, 3D
Pátek   12. 5. | 19:00 hod.
USA/V.Británie, dobrodružný, 126 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec,  zmocní se koruny Artušův strýc
Vortigern. Artuš, oloupený o následnické právo prvorozeného syna, vůbec netuší, kdo ve



skutečnosti  je,  vyrůstá  v  tvrdém  prostředí  městských  uliček.  Když  se  mu  ale  podaří
vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama a musí vzít na vědomí svůj
skutečný původ.
Hrají:  Charlie Hunnam, Jude Law, Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Eric Bana,
Annabelle Wallis, Hermione Corfield, Katie McGrath, David Beckham, Mikael Persbrandt,
Freddie Fox, Neil Maskell, Peter Guinness, Poppy Delevingne, Kalle Hennie, Aidan Gillen,
Clem So, Peter Ferdinando, Mark Haldor, Miroslav Zaruba, Attila G. Kerekes, 
Režie:  Guy Ritchie

RICHARD STRAUSS | RŮŽOVÝ KAVALÍR 
Sobota 13. 5. | 18:15 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s anglickými a
českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu 4 hodiny 12 minut.
Nové nastudování v režii Roberta Carsena, jehož Falstaff slavil při své premiéře v MET v
roce 2013 velký úspěch, nahrazuje v Metropolitní opeře inscenaci z roku 1969. Straussovo
košaté veledílo bude dirigovat Sebastian Weigle. Renée Fleming ztvární Maršálku, jednu
ze  svých  životních  rolí.  V  severoamerické  premiéře  se  jako  její  mladý  titulní  hrdina
Oktavián  představí  mezzosopranistka  Elína  Garanča.  Barona  Ochse  ztvární  Günther
Groissböck, Sofii Erin Morley, metropolitní debut čeká v roli Faninala na Marcuse Brücka
a  italského  pěvce  si  zazpívá  Matthew  Polenzani.  Tato  inscenace  Růžového  kavalíra
vznikla v koprodukci s britskou Royal Opera House - Covent Garden a italským Teatro
Regio di Torino.
Účinkují: Renée Fleming, Elīna Garanča, Erin Morley, Matthew Polenzani, Marcus Brück,
Günther Groissböck
Dirigent: Sebastian Weigle
Režie: Robert Carsen

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Neděle  14. 5. | 19:00 hod. | vstupné 120 Kč
Středa  24. 5. | 19:00 hod. | vstupné 110 Kč
ČR/SR, drama, 120 min., do 12 let nevhodný
Melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a dvě děti
čekají  na  návrat  svých  vězněných  mužů  a  otců.  Válkou  vynucenému  rodinnému
společenství  obětavě pomáhá rodinný přítel  a  lékař  Jiří.  Film je  příběhem lásky,  která
nesměla být naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o
rodině, rodičích a dětech. Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl
dohromady a první příběh filmové trilogie.
Hrají: Aňa  Geislerová,  Ondřej  Sokol,  Martin  Finger,  Jiří  Macháček,  Klára  Melíšková,
Gabriela Míčová, David Novotný, Lenka Krobotová, Anna Fialová, Sabina Remundová,
Karel Dobrý, Miroslav Táborský, Ivan Lupták, Filip Březina
Režie: Jan Hřebejk



ŠPÍNA
Středa 17. 5. | 19:00 hod.
ČR/SR, drama, 87 min., vstupné 80 Kč, do 15 let nevhodný
Film o dospívání citlivé, sedmnáctileté LENY, která prožívá svou první lásku a touží po
svobodě a dobrodružství. Její magický svět se ale v jediné chvíli rozpadne na kusy, když ji
znásilní učitel  matematiky ROBO, doposud sympatický muž,  kterého platonicky milují
všechny spolužačky. Místo toho, aby se Lena s traumatickým zážitkem někomu svěřila,
rozhodne se mlčet, a to dokonce i před svou nejlepší kamarádkou RÓZOU. Pocity viny,
hanby a strachu, že jí nikdo neuvěří ji doženou až k pokusu o sebevraždu, což všechny
vyděsí a Lena se ocitne na psychiatrické klinice.  Tam postupně zjišťuje,  že není jediná,
komu  se  něco  podobného  přihodilo.  Po  propuštění  z  nemocnice  se  LENA  rozhodne
přestat mlčet a a začne jednat. Dostaví se hněv, který už neobrací proti sobě. Nechce být
dál obětí, ale zároveň si uvědomuje, že už je pozdě na spravedlivé potrestání viníka. Aby
se opravdu osvobodila, potřebuje se s ROBEM střetnout a donutit ho, aby se ke svému
činu přiznal.
Hrají: Dominika Morávková Zeleníková,  Anna Rakovská, Anna Šišková, Róbert  Jakab,
Patrik Holubář, Juliana Oľhová, Monika Potokárová, Ela Lehotská, Luboš Veselý
Režie:  Tereza Nvotová

DENÍK STROJVŮDCE
Čtvrtek  18. 5. | 19:00 hod.
Srbsko, černá komedie, 85 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Ilija je stejně jako jeho otec i dědeček vlakový strojvůdce a pomalu se chystá do důchodu.
Kromě šedesátky má na kontě i neslavný rekord co se počtu zabitých lidí týče. Během své
kariéry totiž na kolejích přejel 28 osob. Vzrušení Ilijovi přivede do cesty samotný život v
podobě desetiletého sirotka Sima, který se stane jeho adoptivním synem. Sima se po vzoru
nevlastního otce a celé jeho mužské rodové linie chce stát samozřejmě také strojvůdcem.
Přes veškeré Ilijovo rozmlouvání si chlapec cestu ke svému snu přece jen najde, ale nechce
se  smířit  s  realitou,  že  by  byl  vrahem.  Kolegové  strojvůdci  mu  říkají,  že  bez  nehody
nebude skutečným strojvedoucím a podle statistiky ji musí očekávat brzy, určitě již během
prvního týdne. Sima ale jezdí již několik týdnů a zdá se, že nehody se mu vyhýbají. Tato
skutečnost  Simu  neuvěřitelně  deprimuje  a  psychicky  mučí,  tak  musí  vzít  tuto
bezvýchodnou situaci do rukou Ilija
Hrají:   Lazar  Ristovski,  Mirjana  Karanović,  Mladen  Nelevic,  Nina  Jankovic,  Danica
Ristovski,  Tihomir  Stanič,  Bojan Zirovic,  Bojan Dimitrijevic,  Aleksandar  Gligorić,  Petar
Korać, Haris Burina
Režie:  Milos Radovic

VETŘELEC:COVENANT
Pátek  19. 5. - sobota 20. 5. | 19:00 hod 
USA, sci-fi, 122 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve svém kultovní sérii Vetřelec. Vetřelec:



Covenant  je  novou  kapitolou,  ve  které  posádka  vesmírné  lodi  Covenant  směřuje  na
vzdálenou  planetu  na  druhé  straně  galaxie,  která  se  zdá  být  neobjeveným  rájem.  Ve
skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo z členů posádky nedokázal představit.
Hrají:   Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride, Noomi Rapace, Guy
Pearce, James Franco, Demian Bichir, Billy Crudup, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Carmen
Ejogo, Callie Hernandez, Alexander England, Goran D. Kleut
Režie: Ridley Scott
  
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Sobota   20. 5. | 16:00 hod.
Španělsko, animovaný, 90 min., vstupné 110 Kč, pro děti, český dabing
Animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech. Zemi zaplavily
nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré
planetě  obstarávají  roztodivní  tvorové  z  hlubin.  V  jednom  podmořském  údolí  žije
chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi
znamená taky třikrát více průšvihů,  ten poslední  je  ale  opravdu kolosální.  Jejich údolí
hrozí zkáza a naprosto nepravděpodobná sestava musí rychle povýšit na hrdiny a najít
záchranu. Cestou se k nim přidá muréna stejně hladová jako osamocená a dohromady
objeví  vodní  svět,  o  kterém  neměli  ani  ponětí.  Čekají  je  rybí  zombies,  zpěvačka  na
Titanicu,  zaplavená Broadway nebo chladná  Arktida.  Když je  všude voda,  to  největší
dobrodružství je mokré!
Hrají:  Phil LaMarr, Jess Harnell, Jeff Bennett, Bob Bergen
Režie: Julio Soto Gurpide

PŘES KOSTI MRTVÝCH
Čtvrtek  25. 5. | 19:00 hod.
Polsko/ČR/Německo, drama, 128 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové, učitelky angličtiny v
důchodovém věku, sledujeme  vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém pohraničí,
ve  kterém  se  v  rychlém  sledu  stane  několik  záhadných  vražd bez  jasně  vysvětlitelné
logiky nebo motivu.  Hrůza a zděšení  z  vražd kontrastují  s  obecným nezájmem,  který
doprovází masové vybíjení divoké zvěře v právě probíhající lovecké sezóně. Dušejková je
nejen  milovnicí  zvířat,  ale  také  ochránkyní  všech  divných  a  'jiných'  obyvatel  Kłodzké
kotliny,  kde  se  příběh  odehrává.  Skrze  Dušejkovou  začínáme  v  příběhu  postupně
odhalovat, kdo stojí za prapodivnými vraždami a jak souvisí s vyvražďováním zvěře.
Hrají:   Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav Krobot, Jakub Gierszał, Tomasz
Kot, Borys Szyc, Marcin Bosak
Režie:    Agnieszka Holland

PIRÁTI Z KARIBIKU:SALAZAROVA POMSTA
Pátek   26. 5. | 18:00 hod. | 3 D | vstupné 140 Kč
Sobota 27. 5. | 16:00 hod. | 19:00 hod. | 2 D | vstupné 120 Kč



Středa  31. 5. | 19:00 hod. | 3D | vstupné 140 Kč
USA, dobrodružný, 120 min., rodinný, mládeži přístupný, český dabing
V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se
štěstěna  opět  jednou  nemilosrdně  obrátila  zády,  ocitá  tváří  v  tvář  bandě  smrtících
pirátských  duchů  pod  vedením  strašlivého  kapitána  Salazara,  kterým  se  podařilo
uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je  připravit  o život každého
piráta - a zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na přežití je bájný Poseidonův trojzubec,
ale  pokud má mít  šanci  ho  nalézt,  musí  přesvědčit  ke  spolupráci  Carinu Smythovou,
geniální  a  krásnou astronomku, a  Henryho,  tvrdohlavého mladého námořníka a člena
královského námořnictva. Jedině s jejich pomocí má kapitán Jack, svírající v rukách pevně
kormidelní  kolo  Umírajícího  racka,  své  zoufale  nicotné  a  zchátralé  lodi,  naději  nejen
zvrátit nepřízeň osudu, se kterou se poslední dobou potýkal, ale také zachránit si život ve
střetu s nejmocnějším a nejděsivějším protivníkem, jakému byl kdy nucen čelit.
Hrají:   Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Javier Bardem, Kaya Scodelario,
Brenton Thwaites, Kevin McNally, Adam Brown, Stephen Graham, Golshifteh Farahani,
Martin  Klebba,  David  Wenham,  Paul  McCartney,  Brooke  Chamberlain,  Piper  Nairn,
Rodney Afif
Režie:  Joachim Rønning, Espen Sandberg

ROCCO
Neděle   28. 5.  | 19:00 hod.
Francie, dokumentární, 105 min., vstupné 100 Kč, do 18 let nevhodný, s titulky
Filmový dokument sleduje životní příběh stejnojmenného slavného italského porno herce
Rocca  Siffrediho.  Odhaluje  mnohé  z  jeho  bohaté  kariéry  stejně  jako  rozebírá  hercovo
nedávné  rozhodnutí  opustit  porno  byznys  nadobro.  Rocco  Siffredi  znamená  pro
pornografii to, co Mike Tyson pro box nebo Mick Jagger pro rock´n´roll: je žijící legendou.
Siffrediho přezdívka „italský hřebec" jej dokonale vystihuje – ve své přes 30 let dlouhé
kariéře natočil přes 1 500 filmů. Jeho matka chtěla, aby se stal knězem, on však svůj život
zasvětil jinému bohu: chtíči. Siffredi se ve velmi otevřeném dokumentu doslova obnažuje
a mluví o všem, i když to někdy znamená zboření vlastního mýtu. Ve snímku odkrývá
svůj  příběh,  začátky,  kariéru,  manželku,  děti...  a  konečně  i  něco,  co  navždy  změní
divákům pohled na jednoho z nejslavnějších porno herců všech dob...
Hrají:  Rocco Siffredi, James Deen, Abella Danger, John Stagliano, Gabriele Galetta, Rosa
Caracciolo, Kelly Stafford
Režie: Thierry Demaizière, Alban Teurlai

                                                    Změna programu vyhrazena.


