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VALERIÁN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Středa 2. 8.  | 18:00 hod.
Francie/USA, akční sci-fi, 137 min., vstupné 110 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

KŘIŽÁČEK
Čtvrtek   3. 8.  | 18:00 hod.
Sobota    5. 8.  | 20:00 hod.
ČR, historický, 90 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Křižáček  je  „historická  roadmovie"  odehrávající  se  v  době  vrcholného  středověku  a
inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Malý chlapec ovlivněn legendami o
dětských křížových výpravách utíká z domova a jeho otec, skutečný rytíř Bořek se vydává
na takřka marnou pouť za jeho nalezením. Dvojí putování ovšem nechce být lineárním
dobrodružným  vyprávěním,  nýbrž  se  snaží  pojmenovat  univerzální  a  nadčasové
problémy dospívání,  vztahu  k  autoritám,  úbytku  životních  sil  i  schopnosti  přiznat  si
vlastní  selhání.  Film,  jehož  uvedení  je  plánováno  na  podzim  roku 2015,  slibuje  nejen
emotivní,  ale  i  vizuálně  opojný zážitek  díky inspiraci  náměty  romantických  maleb 19.
století.
Hrají: Karel Roden, Aleš Bílík, Matouš John, Jiří Soukup, Michal Legíň, Jana Oľhová, Ivan
Krúpa, Eliška Křenková, Tomáš Bambušek
Režie: Václav Kadrnka



ATOMIC BLONDE:BEZ LÍTOSTI
Pátek  4. 8.  | 20:00 hod.
USA, akční, 115 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Agentka  MI6  Lorraine  Broughton  je  vyslána  během  studené  války  do  Berlína,  aby
vyšetřila vraždu kolegy.
Hrají: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Sofia Boutella, Toby Jones, Eddie
Marsan,  Roland Møller,  Jóhannes Haukur  Jóhannesson,  Attila  Árpa,  Daniel  Bernhardt,
James Faulkner, Declan Hannigan, Lili Gesler
Režie: David Leitch

JÁ, PADOUCH 3
Sobota  5. 8.   |17:00 hod.  | 3D | vstupné 130 Kč
Neděle  20.8.  |17:00 hod.  | 2D | vstupné 100 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
Neděle   6. 8.  | 17:00 hod.
Sobota 12. 8.  | 20:00 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

MILOVNÍK PO PŘECHODU
Středa  9. 8. | 20:00 hod.
USA, komedie, 115 min., vstupné  110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Coby neodolatelný seladon městských bazénů měl Maximo jediný cíl – klofnout bohatou
starší dámu, nechat se vyživovat a vést sladký život. Klaplo to dokonale. Každá zlatá žíla
ale někdy vyschne. Vlastní datum vydání právě zařadilo Maxima do kategorie lenivých
veteránů,  když  se  jeho  velmi  stará  žena  spustí  s  velmi  mladým  prodejcem  aut  a
podvedeného Maxima vykopne na ulici. Ze zlaté klece se stěhuje k sestře do obyčejného
bytu  a  ocitá  se  ve  světě  lidí,  kteří  pracují,  nakupují,  sami  si  vaří  a  provádějí  další
nepředstavitelné věci. Tudy ale cesta nevede. Ještěže existují děti a ty mají spolužačky a ty
zase mají starou bohatou babičku. Svět by přecijen mohl být zase spravedlivý a další boj o
pohodlný život může začít. Povede se Maximovi oprášit své zašlé umění svůdce a obnoví
slávu svých žlutých plavek? Předá tajemství milovníka svému malému synovci?
Hrají:  Eugenio Derbez, Kristen Bell, Salma Hayek, Raquel Welch, Mckenna Grace, Rob
Lowe,  Michael  Cera,  Michaela  Watkins,  Rob Corddry,  Rob  Riggle,  Rob  Huebel,  Ford
Austin, Brooklyn Rae Silzer, Renée Taylor, Linda Lavin, Anne McDaniels, Omar Chaparro,
Raphael Alejandro, Eddie J. Fernandez, Vadhir Derbez
Režie:  Ken Marino

DUNKERK
Čtvrtek  10. 8.  | 20:00 hod.
Nizozemsko/V.Británie/USA/Francie,  válečný,  109  min.,  vstupné  110  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

ANNABELLE 2:ZROZENÍ ZLA
Pátek  11. 8. | 20:00 hod.
USA, horor, 109 min.,  vstupné 110 Kč,  do 15 let nevhodný, s titulky
Pokračování velmi úspěšného hororu z roku 2014 „Annabelle". Výrobce panenek se svou
manželkou přijmou několik let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou
sestru  a  několik  dívek  ze  zavřeného  sirotčince.  Zanedlouho  se  stanou  terčem  aktivit
Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek.



Hrají: Alicia  Vela-Bailey,  Stephanie  Sigman,  Miranda  Otto,  Javier  Botet,  Anthony
LaPaglia, Talitha Bateman, Joseph Bishara
Režie:  Davis Sandberk

EMOJI VE FILMU
Sobota   12. 8. | 17:00 hod. | 3D |  140 Kč
Neděle   13. 8. | 17:00 hod. | 2D |  120 Kč
USA, animovaný, 97 min., rodinný, pro děti, český dabing
Emoji  ve  filmu vás  vůbec  poprvé  zavedou do  tajného světa  uvnitř  vašeho  mobilu.  V
aplikaci  pro  textové  zprávy  se  ukrývá  Textopolis,  bujná  metropole,  ve  které  žijí  vaši
oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden
výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový. To je ovšem problém,
a tak se Gene rozhodne stát „normálním." Pomocnou ruku mu nabídne Hi-5 a nechvalně
proslulá hackerka Jailbreak. Společně se vydají na cestu skrz aplikace, které jsou každá
vlastním,  zábavným světem, aby našli  Kód,  který může Gena opravit.  Celému mobilu
však začne hrozit veliké nebezpeční a jen tahle tahle trojice může svět smajlíků zachránit,
než bude nadobro vymazán.
Hrají:  T.J. Miller, James Corden, Ilana Glazer, Steven Wright
Režie: Anthony  Leondis

SVĚT PODLE DALIBORKA
Středa 16. 8. | 20:00 hod.
ČR, dokumentární, 105 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
Svět  podle  Daliborka je  filmový portrét  autentického českého neonacisty  z  Prostějova,
kterého štáb Víta Klusáka sledoval po dobu dvou let (2015 - 2016). Dalibor K. (37) pracuje
jako  lakýrník,  točí  amatérské  horory,  skládá  naštvané  písně,  maluje  a  je  radikální
neonacista.  Blíží  se  mu čtyřicítka, ale  doposud neprožil  plnohodnotný vztah se ženou,
bydlí totiž stále se svojí matkou Věrou (63). Nesnáší svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky,
homosexuály,  Merkelovou,  pavouky a  zubaře.  Nesnáší  svůj  život,  ale  neví,  co  změnit.
Natáčení  obrazů  ze  života  nácka  s  uměleckými  ambicemi  započalo  ve  chvíli,  kdy  se
Daliborova matka seznámila přes Facebook se Slovákem Vladimírem (47), který s oblibou
říká, že by "z cikánů udělal asfalt". Tragikomický vhled do světa "obyčejných slušných
Čechů", kterým se stýská po Adolfu Hitlerovi.
Režie:  Vít Klusák

PO STRNIŠTI BOS
Čtvrtek  17. 8. - pátek  18. 8.  | 20:00 hod. 
Sobota   19. 8. ,  neděle 27. 8. | 17:00 hod.
ČR, drama, 90 min., vstupné  130 Kč, rodinný, mládeži přístupný 
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v
Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k
příbuzným.Městečko,  kde  chlapec  dosud  trávil  jen  prázdniny,  se  nyní  stává  jeho



domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit  novému prostředí a také soužití
pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka.
Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž
svět je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale také k
nečekaným rodinným tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se
sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší
prokázat odvahu vůči  vlastní  rodině.Film vznikl  podle stejnojmenné knihy vzpomínek
Zdeňka Svěráka a  tematicky zapadá do tetralogie  filmů Kolja,  Obecná  škola  a  Vratné
lahve, které vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných událostí 20. století.
Hrají:  Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska, Alois Grec, Viera Pavlíková, Oldřich
Kaiser,  Zuzana  Stivínová,  Hynek  Čermák,  Petra  Špalková,  Zdeněk  Svěrák,  Sebastian
Pošmourný, Miroslav Hanuš, Petr Brukner, Miroslav Táborský, Dominika Frydrychová,
Ivana Lokajová, Martin Havelka, Martin Uhlíř
Režie:  Jan Svěrák

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Sobota 19. 8.  | 20:00 hod. 
Francie/Belgie, komedie, 92 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
V  hlavní  roli  této  komedie  se  představí  ztřeštěný  Christian  Clavier  jako  Jean-Etienne
Fougerole,  který  je  velice  respektovanou  osobností  francouzské  literární  scény.  Tento
bytostný humanista a vrcholný intelektuál žije ve svém světě po boku bohaté manželky a
je  dokonale  odtržen  od  reality.  Což  se  mu  stane  osudným,  když  v  televizní  debatě
propaguje svůj nový román Srdečně vás vítáme. V něm řeší téma pomoci lidem v nouzi,
lidem bez domova, na útěku. 
V přímém přenosu vzdoruje silné kritice ze strany přítomného oponenta, který jej napadá,
že sice hezky píše, ale v životě se tím není schopen ani ochoten řídit. A tak Jean-Etienne,
aby osobním příkladem dokázal svou vstřícnost k potřebným celého světa, veřejně vyzve
jakoukoliv  romskou rodinu k  společnému soužití  u  nich  doma.  Stačí,  když zazvoní  u
brány jeho sídla a budou radostně vítanými hosty. A rozohněný Jean-Etienne rovnou na
kameru nadiktuje  i  svou adresu.  Pak se nemůže divit,  že u něj  večer  v  ten samý den
zadrnčí zvonek a za vraty stojí usměvavý Babik se svou početnou rodinou. Jean-Etiennovi
nezbývá nic jiného než svůj veřejný slib dodržet. Netuší, že jej i jeho rodinu čeká jedna z
nejtěžších  životních  zkoušek  a  hlavně  brutální  test  míry  tolerance,  solidarity  a
humanismu.
Hrají:  Christian  Clavier,  Elsa  Zylberstein,  Ary  Abittan,  Cyril  Lecomte,  Nanou  Garcia,
Mirela Nicolau
Režie: Philippe de Chauveron

ZABIJÁK & BODYGUARD
Středa 23. 8. | 20:00 hod.
USA, akční komedie, 118 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha, který musí svědčit



u Mezinárodního soudního dvora.  Aby se  včas dostavili  k soudnímu řízení,  musí  oba
zapomenout na to, že jsou tak trochu jiní a že si možná až příliš lezou na nervy.
Hrají:  Ryan Reynolds,  Samuel  L.  Jackson,  Gary Oldman,  Elodie  Yung,  Salma Hayek,
Richard Price
Režie:  Patrick Hughes

BABY DRIVER
Čtvrtek  24. 8.  | 20:00 hod.
V.Británie/USA, krimikomedie, 112 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Talentovaný mladý řidič, který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je ve své práci tím
nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během ní pouští. Když se Baby setká s dívkou
svých snů, vnímá to jako příležitost opustit život zločince a začít znovu. Poté, co je ale
mafiánským  bossem  přinucen  zúčastnit  se  další  akce,  která  je  předem  odsouzena  k
neúspěchu, ocitá se v ohrožení jeho život, láska i svoboda.
Hrají:  Ansel  Elgort,  Jon Bernthal,  Jon Hamm, Eiza González,  Lily  James,  Jamie Foxx,
Kevin  Spacey,  Sky  Ferreira,  Viviana  Chavez,  Flea,  Wilbur  Fitzgerald,  Elizabeth
Davidovich, Lanny Joon, Hudson Meek, Jeff Chase
Režie:  Edgar Wright

TEMNÁ VĚŽ
Pátek  25. 8.  | 20:00 hod.
USA, fantasy, 91 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Roland  Deschain,  poslední  z  řádu  rytířů,  vede  odvěkou  bitvu  s  Walterem  O'Dimem,
známým též jako Muž v černém a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, která
svou existencí  drží  pohromadě celý vesmír.  Dobro a zlo se  tak ocitají  v souboji,  který
rozhodne o osudu všech světů, protože Roland je jediným, kdo je schopen Temnou věž
před Mužem v černém ochránit.
Hrají:  Matthew McConaughey, Idris Elba, Katheryn Winnick, Claudia Kim, Jackie Earle
Haley,  Abbey  Lee,  Nicholas  Hamilton,  Fran  Kranz,  José  Zúñiga,  Tom  Taylor,  Karl
Thaning, Joe Vaz, Michael Barbieri, Jay-Jay Botha
Režie: Nikolaj Arcel

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Sobota  26. 8. |17:00 hod.
USA/Kanada, animovaný, 92 min., vstupné 110 Kč, pro děti, český dabing
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi
Oakton  City  zbourat  jejich  domov  kvůli  plánované  výstavbě  pochybného  zábavního
parku.
Hrají:  Will Arnett, Katherine Heigl, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham, Maya Rudolph, Jackie
Chan, Bobby Cannavale, Peter Stormare, Isabela Moner, Kari Wahlgren, Bobby Moynihan,
Rob Tinkler, Josh Robert Thompson
Režie: Cal Brunker



BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Sobota  26. 8. | 20:00 hod.
USA, thriller, 114 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal je znuděný dopravní
pilot, kterému potřebnou životní energii dodá spolupráce s CIA. Barry pro ni z letadla
mapuje oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno nedostanou. Je v tom zatraceně dobrý.
Až tak, že s ním chtějí spolupracovat všichni.
Hrají: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Jayma Mays, Sarah Wright, Jesse Plemons, Connor
Trinneer,  E.  Roger  Mitchell,  Sharon  Conley,  Jayson  Warner  Smith,  Lola  Kirke,  Caleb
Landry  Jones,  Benito  Martinez,  Shaker  Sangam,  Juan  Gaspard,  Lara  Grice,  David
Silverman, Mike Pniewski, Alejandro Edda
Režie: Doug Liman

SPIDER-MAN:HOMECOMING
Středa  30. 8. | 17:00 hod.
USA, fantasy, 120 min., vstupné 100 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

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Čtvrtek  31. 8.  | 17:00 hod.
ČR, animovaná komedie, 85 min.,  vstupné 120 Kč,  rodinný, pro děti
Legendární  hrdinové,  které  dobře  znáte,  přicházejí  v  animované  komedii  pro  celou
rodinu.  Filmový  příběh  Hurvínek  a  kouzelné  muzeum  nabízí  zcela  nové,  původní
dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání.
Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor
muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen
tajemství  kouzelného  muzea,  ale  i  klíč  k  jeho  záchraně.  Hurvínka  čeká  největší
dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro



přátelství,  aby  zachránil  ´taťuldu´,  ale  i  kouzelné  muzeum  a  celé  město  z  nadvlády
zločinného Pána loutek.
Hrají: Martin Klásek, Helena Štáchová, Petr Rychlý, Martin Dejdar,  Jan Vondráček, Jiří
Lábus, Vilém Udatný, Václav Vydra nejml., Jana Postlerová, Jitka Sedláčková, Libor Terš,
Zbyšek Pantůček
Režie:   Martin Kotík, Inna Jevlannikova
 

                                                     Změna programu vyhrazena.


