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SPIDER-MAN:HOMECOMING, 3D
Pondělí  17. 7. | 18:00 hod.
Sobota   29. 7. | 20:00 hod.  
USA, fantasy, 120 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Mladý Peter Parker / Spider-Man, který velkolepým způsobem debutoval ve filmu
Captain America: Občanská válka, se ve snímku Spider-Man: Homecoming začíná
více  sbližovat  se  svou  nově  získanou  identitou  pavoučího  superhrdiny.  Peter,
nadšený ze svých zážitků s Avengers, se vrací domů, kde žije se svou tetou May pod
bedlivým dohledem svého nového učitele Tonyho Starka.  Peter se snaží  vrátit  ke
svému běžnému životu - což mu komplikuje touha dokázat, že by Spider-Man mohl
konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje nový
padouch Vulture, ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité.
Hrají: Tom Holland,  Marisa  Tomei,  Zendaya,  Robert  Downey Jr.,  Tony Revolori,
Chris  Evans,  Laura  Harrier,  Martin  Starr,  Selenis  Leyva,  Donald Glover,  Michael
Keaton,  Angourie  Rice,  Logan  Marshall-Green,  Hannibal  Buress,  Jon  Favreau,
Michael  Mando,  Tyne  Daly,  Bokeem  Woodbine,  Kenneth  Choi,  Abraham  Attah,
Garcelle Beauvais
Režie:  Jon Watts

VÁLKA O PLANETU OPIC, 3D
Úterý  18. 7.  | 18:00 hod.
USA, akční sci-fi, 143 min., vstupné 150 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Válka  o  planetu  opic  začíná  dva  roky  po  událostech  předchozího  snímku  Úsvit
planety  opic.  Z  inteligentního  šimpanze  Caesara  se  stal  nezpochybnitelný  vůdce
rozrůstajícího se společenství opic, a když se s ním nyní setkáváme, je mu okolnostmi
vnucena nová role válečného generála. Situace opičího klanu vedeného Caesarem je
totiž katastrofální. Jejich skupina ustoupila do lesů, kde se často utkávají v bitvách s
lidskou armádou, vedenou nelítostným plukovníkem McCulloughem. Ztráty opičího
společenství jsou obrovské a Caesar cítí bolest z každé smrti. Potýká se s vlastními
temnějšími instinkty a nastupuje na cestu pomsty, na níž se nevyhnutelně střetne s
plukovníkem v epické  bitvě,  která určí,  kdo se  stane  vůdčím druhem,  jenž bude
určovat další osud těch druhých, poražených.
Hrají:   Andy Serkis, Woody Harrelson, Judy Greer, Steve Zahn, Gabriel Chavarria,



Sara Canning, Max Lloyd-Jones, Alessandro Juliani, Chad Rook, Amiah Miller, Billy
Wickman
Režie: Matt Reeves

TRANSFORMERS:POSLEDNÍ RYTÍŘ, 3D
Středa 19. 7. | 18:00 hod.
USA, akční, 140 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Další  epická  bitva  se  blíží!Světem  zmítá  zuřivá  válka  mezi  lidmi  a  ostatními
Transformery. V pořadí pátý film Transformers, který přímo navazuje na čtvrtý díl
asi  nemohl  mít  beznadějnější  výchozí  situaci.  Režisér  Michael  Bay,  který  je
duchovním otcem téhle velmi úspěšné série, tvrdí, že pátý díl je jeho posledním, a že
chce proto odejít s „pořádným ohňostrojem“. V jeho pojetí zní ta slova fanouškům
velmi výpravných akčních filmů jako rajská hudba.
Automechanik Cade Yeager  má s Transformery bohaté zkušenosti a válce navzdory
se spojí s „nepřítelem“ Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu, proč
se Transformers po staletí vracejí na Zemi. Odpověď na tuhle otázku jim může dát
významný historik a  asi  největší  teoretický znalec  Transformers  Edmund Burton,
který věří, že právě v minulosti lze najít klíč k ukončení války a záchraně lidstva.
Velmi nesourodou skupinku doplňují  ještě krásná oxfordská profesorka  a osiřelá
puberťačka  Izabella,  která  toho  na  svůj  věk  zažila  s  Transformery  až  příliš.  Je  i
filmové diváky čeká příběh, který se odehrává v časoprostoru několika set let, na
několika kontinentech. Dozví se, k čemu doopravdy sloužily kameny ve Stonehenge,
a možná nakonec naleznou i ztraceného Optima Prima. Kromě režírujícího Michaela
Baye je dalším harcovníkem, který pamatuje začátky 
Hrají:  Mark  Wahlberg,  Anthony  Hopkins,  Peter  Cullen,  Isabela  Moner,  Stanley
Tucci,  John  Turturro,  Josh  Duhamel,  Tyrese  Gibson,  Jean  Dujardin,  Jerrod
Carmichael, John Goodman, Ken Watanabe, Laura Haddock, John DiMaggio 
Režie: Michael Bay

VALERIÁN A MĚSTO TISÍCE PLANET, 3D
Čtvrtek 20. 7. - pátek 21. 7.  | 18:00 hod.
Francie/USA, akční sci-fi, 129 min., vstupné 150 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Valerián a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu lidských území a jejich
úkolem je udržovat pořádek v celém vesmíru. Valerián má se svou kolegyní více, než
jen  profesionální  záměry,  neustále  ji  bombarduje  milostnými  návrhy.  Ale  pověst,
která jeho vztah k ženám provází a konzervativní postoje Laureline vedou k tomu, že
ho neustále odmítá. Na rozkaz velitele se Valerián a Laureline vydávají na společnou
misi  do  ohromného  mezigalaktického  města  Alfa.  Alfa  je  neustále  rostoucí
metropole,  kterou obývají tisíce tvorů ze všech koutů galaxie. Žije zde 17 milionů
obyvatel, kteří spojili své dovednosti, technologie a zdroje pro společné dobro. Jak už
to ale bývá, ne každý má v Alfě stejné bohulibé cíle. Zdá se, že jakési tajemné síly se



chystají náš rod ohrozit!
Hrají: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Ethan Hawke, Rihanna, John
Goodman,  Rutger  Hauer,  Herbie  Hancock,  Peter  Eberst,  Jean-François  Lenogue,
Alain Chabat, Kris Wu
Režie:  Luc Besson

JÁ, PADOUCH 3
Sobota  22. 7. | 17:00 hod.| 2D | vstupné 110 Kč 
Pátek    28. 7. | 20:00 hod.| 3D | vstupné 130 Kč 
USA, animovaná komedie, 96 min., rodinný, pro děti, český dabing
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém
dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt.
Naštěstí má Gru i  další  pomocnice – agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek
uličnic: Margo, Edith a Agnes.
Hrají:  Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Elsie Kate Fisher,
Steve Coogan, Russell Brand, Pierre Coffin, Andy Nyman, Dana Gaier
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin

ŠPUNTI NA VODĚ
Sobota  22. 7. | 20:00 hod.
Neděle  30. 7. | 17:00 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

PIRÁTI Z KARIBIKU:SALAZAROVA POMSTA, 3D
Neděle 23. 7. | 17:00 hod.
USA, dobrodružný,  120 min.,  vstupné 130 Kč,  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

OKLAMANÝ
Středa 26. 7. | 20:00 hod.
USA, historický, 94 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Za zdmi izolované dívčí  školy zuří  americká občanská válka,  ale  její  studentky a
učitelky probíhající konflikt neberou na vědomí. Dokud nezaklepe na jejich dveře.
Těžce  zraněného  nepřátelského  důstojníka  Johna  McBurneyho  se  ujmou  v  aktu
křesťanského  milosrdenství,  aby  ho,  hned jak  se  trochu postaví  na  nohy,  vydaly
„svým" vojákům jako válečného zajatce. Jenže John si postupně omotá kolem prstu
nejen mladičké studentky v čele s krásnou Alicií, ale i jejich staropanenskou učitelku
Edwinu a především ředitelku školy. Ve všech se díky němu probouzejí emoce, které
ještě nebo už dlouho nezažily. O to jsou ničivější a nebezpečnější, protože John si
neuvědomuje,  že  se  ocitl  uprostřed  bitvy,  která  je  strašlivější  než  všechny  boje
probíhající války.
Hrají: Elle  Fanning,  Kirsten Dunst,  Nicole  Kidman,  Colin  Farrell,  Angourie  Rice,
Oona Laurence, Addison Riecke, Wayne Pére
Režie:  Sofia Coppola



DUNKERK
Čtvrtek 27. 7.  | 20:00 hod.
Nizozemsko/V.Británie/USA/Francie, válečný, 109 min., vstupné 120 Kč, do 12 let
nevhodný, s titulky
Očekávané  válečné  drama  vizionáře  Christophera  Nolana  vychází  z  událostí
evakuace  obklíčených  francouzských,  britských  a  belgických  vojáků  z  pláží
severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.
Hrají:   Tom  Hardy,  Cillian  Murphy,  Mark  Rylance,  Kenneth  Branagh,  Aneurin
Barnard, Harry Styles, Jack Lowden, Fionn Whitehead, Will Attenborough
Režie:  Christopher Nolan

LETÍME
Sobota 29. 7. | 17:00 hod. 
USA/Norsko/Belgie/Německo, animovaný, 84 min., vstupné 110 Kč, pro děti, český
dabing
Příroda umí být krásná i krutá zároveň, o tom se přesvědčil mladý vrabčák Richard
už v den svého narození. Byl to krásný jarní den, kdy slunce svítilo a kdy jeho otec
sehnal pro svou ženu a nevylíhlé mládě celou sušenku. Byl to však také den, kdy si
lasička vyhlídla ke svému obědu osazenstvo jednoho vrabčího hnízda.  Tak přišel
Richard o své rodiče, kteří mu jako jediné dědictví zanechali jméno a kus sušenky.
Když se mu podařilo vyklubat se na svět, první, koho spatřil, byla majestátní čapí
paní - Aurora. Aurora byla také matkou, a proto nedokázala čerstvě vylíhlé mládě
jen tak opustit, a tak se Richard stal i přes počáteční nesouhlas čapího otce Claudia
členem čapí rodiny. Richard prožil krásné jaro i léto se svou rodinou, během kterých
si  osvojil  nejrůznější  důležité  zvyky.  Když však přišel  podzim, tak  se čápi  začali
připravovat na svou dlouhou cestu do Afriky za sluncem. Zde nastal pro čapí rodinu
obrovský  problém,  protože  čápi  v  Evropě  přes  zimu  nepřežijí  a  vrabčák  zase
nedokáže přežít dlouhý let do Afriky. Richard je však přesvědčený o tom, že on to
jako správný čáp zvládne bez problémů, a tak se poté, co jeho rodina bez rozloučení
odletí,  vydává  na  dlouhou  a  strastiplnou  cestu,  během  které  se  seznámí  s
nečekanými spojenci..
Hrají:   Tilman Döbler, Nicolette Krebitz, Marcus Off
Režie:   Toby Genkel, Reza Memari

                                                Změna programu vyhrazena.


