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BABY DRIVER
Pátek  1. 9. | 19:00 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

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Sobota 2. 9. | 16:00 hod.  | 3D  | vstupné 140 Kč
Neděle  3.9. | 16:00 hod.  | 2D  | vstupné 120 Kč
ČR, animovaná komedie, 85 min., 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
 



DUNKERK
Sobota 2. 9. | 19:00 hod.
Středa 20.9. | 19:00 hod.
Nizozemsko/V.Británie/USA/Francie, válečný, 109 min., vstupné 110 Kč, do 12 let
nevhodný, s titulky
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

PO STRNIŠTI BOS
Neděle   3. 9. | 19:00 hod.
Neděle  17. 9. | 16:00 hod.
ČR, drama, 90 min., vstupné  120 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

PĚKNĚ BLBĚ
Středa 6. 9. | 19:00 hod.
USA, romantická komedie, 119 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu a největší fanoušek Akt X. Emily
studuje psychologii, má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď nechce vázat.
Alespoň do chvíle, než vyrazí na večer stand-up komiků. Duchapřítomný Kumail



Emily okamžitě padne do oka, a i když oba tvrdí opak, brzy je jasné, že nepůjde jen o
záležitost na jednu noc. Nadějně se rozvíjející vztah ale naruší záhadná nemoc, která
Emily uvrhne do umělého spánku. Teprve v nemocnici se potkává Kumail s jejími
svéráznými rodiči, kteří se přes počáteční nedůvěru s Kumailem postupně sbližují,
což generuje řadu zábavných situací.
Hrají:  Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Aidy Bryant, Bo
Burnham, Adeel Akhtar, Linda Emond, Anupam Kher, Shenaz Treasury, Isabel Shill,
Myra Turley, Andrew Pang
Režie:    Michael Showalter
 
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ, 3D
Čtvrtek 7. 9. | 19:00 hod.
USA/Francie, akční, 137 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou, matku budoucího vůdce
lidstva  ve  válce  proti  strojům,  se  do  Los  Angeles  vrací  z  budoucnosti  nový
Terminátor,  typ  T-1000,  aby  zlikvidoval  už  narozeného  Johna  Connora.  Dospělý
Connor v roce 2029 na svoji ochranu posílá do minulosti druhého terminátora T-800.
Oba stroje nezávisle na sobě pátrají po malém Johnovi. Chlapec zjišťuje, že T-800 je
naprogramován  na  jeho  ochranu  a  s  jeho  pomocí  osvobodí  svou  matku  z
psychiatrického ústavu, kde je léčena z údajné schizofrenie. T-800 oběma vysvětluje,
co  přinese  budoucnost.  Tu  je  však  možné  změnit...a  při  tom  všem  hrdiny  stíhá
nemilosrdný a zřejmě nezničitelný T-1000.
Hrají:   Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick,
Michael  Edwards,  Earl  Boen,  Joe  Morton,  S.  Epatha Merkerson,  Danny Cooksey,
Xander Berkeley, Dean Norris,  Michael Biehn, Jenette Goldstein,  Nikki Cox, Scott
Shaw,  Mark  Christopher  Lawrence,  DeVaughn  Nixon,  Leslie  Hamilton  Gearren,
Castulo Guerra, Diane Rodrigue
Režie:   James Cameron

TO
Pátek  8. 9. | 19:00 hod.
USA, horor, 135 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu
toho, čeho se nejvíce bojíte. Důvod je jediný: strach ochutí naše maso a "To" může
začít  hodovat.  Ale  pozor!  Živí  se  hlavně  dětmi,  protože  jejich  strach  je  mnohem
jednodušší než u dospělých. Tak to chodí odpradávna, jenže v roce 1958, zrovna v
době, kdy má klaun Pennywise žně, se spojí parta dětí a "To" porazí. Myslí si, že ho
zabily, ale... v roce 1985 je jisté, že "To" žije a střádá strašlivou pomstu. Sedm členů
tehdejší  dětské  party  musí  opět  čelit  hrůzám  mládí,  na  které  časem  raději  a
neúmyslně zapomněli.



Hrají:   Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis,  Jeremy Ray
Taylor, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, Wyatt Oleff, Javier Botet, Owen Teague,
Steven  Williams,  Nicholas  Hamilton,  Megan  Charpentier,  Stephen  Bogaert,  Ari
Cohen, Cyndy Day, David Katzenberg, Pip Dwyer, Logan Thompson, Jackson Robert
Scott
Režie:    Andres Muschietti

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Sobota   9. 9.  | 16:00 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

ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
Sobota  9. 9.  | 19:00 hod.
Španělsko, komedie, 128 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Po druhé světové válce se do fašistického Španělska začínají sjíždět filmaři. I přes
vládu pevné ruky generála Francisca Franca tu nacházejí zázemí a skvělé lokace, ve
kterých  mohou  natočit  velkolepý  film  o  královně  Isabele  I.  Právě  Franco  je  do
projektu velice zainteresovaný a je připraven do něj vložit nemalé peníze. Neví však,
že režisér nikdy nenatočil zvukový film, scenárista nikdy nenapsal kvalitní scénář a
producent  nikdy nevyprodukoval nic dobrého. Jedinou skutečnou hvězdou tak je
Macarena  Granada,  která  několik  let  strávila  v  Hollywoodu.  Po  návratu  do
Španělska Macarena sama zjišťuje, že většinu kolegů už potkala při natáčení snímku
Dívka tvých snů – profesionalita týmu se od té doby ale nezměnila...
Hrají:   Penélope Cruz, Cary Elwes, Mandy Patinkin, J.A. Bayona, Santiago Segura,
Aida Folch, Jorge Sanz, Javier Cámara, Loles León, Antonio Resines, Chino Darín,
Carlos  Areces,  Diana Peñalver,  Ana Belén,  Neus Asensi,  Gemma Cuervo,  Arturo
Ripstein, Julián Villagrán, Guillermo Toledo, Anabel Alonso, Rosa Maria Sardà
Režie:  Fernando Trueba

JÁ, PADOUCH 3
Neděle  10. 9.  |16:00 hod.  
USA, animovaná komedie, 96 min., vstupné 100 Kč, 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

CESTA ČASU
Neděle 10. 9. | 19:00 hod.
Francie/Německo/USA, dokumentární, 90 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný,
s titulky
Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské mysli jednoho z nejvýznamnějších amerických
režisérů Terrence Malicka rodila myšlenka na ambiciózní esej, která nakonec dostala
tvar  filmu  Cesta  času.  Snímek  se  nezabývá  ničím  menším  vznikem,  vývojem  a
zánikem známého vesmíru, životním cyklem sluneční soustavy. V centru Malickovy
pozornosti pochopitelně leží evoluce různých živých forem, jejich rozmanité podoby,
proměny od jednobuněčných organismů až po formování lidské civilizace.
Komentář: Cate Blanchet
Režie:  Terrence Malick

LOGANOVI PARŤÁCI
Středa 13. 9. | 19:00 hod.
USA, komedie, 119 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Bratři Loganovi žijí  v úplném zapadákově, nemají peníze, nemají  práci a na krku
mají rodinnou tradici smolařů a looserů, která na jejich jméně sedí už téměř sto let.
Jméno Logan je v tomhle kraji synonymem pro prohru. Říká se, že bratři Loganovi
jsou idioti. Jimmy Logan se rozhodne otočit konečně kolo štěstí a ukrást 14 milionů
dolarů během největšího a nejslavnějšího automobilového závodu v Americe. To je
slušná suma peněz, a proto potřebuje do party svého bráchu s jednou rukou, musí
dostat z vězení místního odborníka na loupeže všeho druhu, odborníka na počítače a
všechny ty internety a další pomocníky. Vypadá to jako naprosto šílený nápad, ale
výhodou natvrdlých lupičů je, že si všichni myslí, že jsou... natvrdlí.
Hrají:  Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Hilary Swank,
Sebastian  Stan,  Seth  MacFarlane,  Katherine  Waterston,  Katie  Holmes,  David
Denman,  Jack  Quaid,  Jim  O’Heir,  Brian  Gleeson,  Macon  Blair,  Dwight  Yoakam,
Joshua Hoover
Režie:  Steven Soderbergh

NEJSLEDOVANĚJŠÍ
Čtvrtek 14. 9.  | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, vstupné 110 Kč, mládeži přístupný



Jsme  svědky  generačního  přerodu  audiovizuální  zábavy.  Televizní  produkci
konkuruje  nezávislá  tvorba  internetových  tvůrců,  kteří  už  stihli  zaujmout  v
žebříčcích  celebrit  první  místa.  Rodiče  panikaří,  když  jejich  děti  tráví  celý  den
přimrzlé  u  obrazovek  notebooků  a  smartphonů.  NEJSLEDOVANĚJŠÍ  je
komunikačním  mostem  mezi  dvěma  generacemi.  Co  to  vlastně  znamená  být
YouTuberem? A proč se stali YouTubeři fenoménem, který má už dnes na společnost
nepřehlédnutelný vliv? Celovečerní dokument poodhaluje tajemství jejich úspěchu a
nahlédne  do  každodenních  životů,  které  drží  stranou  kamery.  Vyslechne  názory
všech,  kterých  se  sledování  a  vytváření  YouTube  videí  dotýká.  Rodičů  dětí,
marketingových specialistů, sociologů, psychologů a samotných diváků.
Režie:  Jiří Sádek

AMERICKÝ ZABIJÁK
Pátek 15. 9. | 19:00 hod.
USA, akční, 112 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Ve čtrnácti letech mu tragická autonehoda vzala oba rodiče. O devět let později přišel
o svou přítelkyni při teroristickém útoku. Při hledání pomsty se Mitch dostává pod
ruku zástupkyně ředitele CIA Irene Kennedy, která z něj chce udělat tajného agenta.
Posílá ho proto ke Stanu Harleymu, veteránovi ze studené války, aby ho pořádně
vycvičil.  Stan a Mitch budou později  zkoumat sérii zdánlivě náhodných útoků na
vojenské  a  civilní  cíle.  Při  odkrývání  souvislostí  útoků  spojí  své  síly  s  tureckým
agentem, aby zastavili tajný záměr rozpoutat světovou válku na Blízkém východě.
Hrají: Michael  Keaton,  Dylan  O'Brien,  Taylor  Kitsch,  Scott  Adkins,  Shiva  Negar,
Sanaa Lathan, Mohammad Bakri, Joseph Long, Trevor White, Richard Price, Graham
Curry, Ronan Summers, Chris Webster
Režie:  Michael Cuesta

EMOJI VE FILMU
Sobota  16. 9. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 97 min., vstupné 100 Kč, 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



KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
Sobota  16. 9. | 19:00 hod.
USA, komedie, 131 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem a vrací se zpátky do města, kde
se narodila a vyrostla. Zpátky ke kořenům! Doma si chce utřídit myšlenky a začít
znovu od začátku. Vždyť život začíná až po čtyřicítce,  říká se.  Nemůže existovat
lepší start než narozeninová party s kamarádkama! „Na svoje narozeniny to vždycky
přeženu, utrhnu se ze řetězu..  a pak zpátky do normálu." těší se Alice. S návratem do
normálu  to  ale  nebude  vůbec  žhavé a  její  život  nabere  zcela  nečekaný  směr.  Na
oslavě potkává tři mladíky, s jedním z nich stráví noc a všem pak nabídne, že u ní
mohou chvíli bydlet. Najednou má v domě o dost větší rodinu a také nebezpečně se
rozvíjející romantický vztah, snad dokonce lásku. A pak se ve dveřích objeví bývalý
manžel s kufrem v ruce.
Hrají:   Reese Witherspoon, Michael Sheen, Lake Bell,  Nat Wolff,  Candice Bergen,
Reid Scott, Lola Flanery, P.J. Byrne
Režie:  Dean Cundey

DOBRÝ ČASY
Čtvrtek  21. 9. | 19:00 hod.
USA, krimi, 100 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Bratr  Constantina  Nikase  se  po  zpackané  bankovní  loupeži  ocitá  ve  vězení.
Constantine  se  kvůli  jeho  vysvobození  vydává  na  zoufalou  cestu  městským
podsvětím. Během jediné šílené noci závodí s časem, aby získal dostatek peněz na
bratrovu  kauci  a  vlastně  zachránil  i  sám  sebe,  protože  si  postupně  začíná
uvědomovat, že životy jich obou jsou v totálním hajzlu.
Hrají:  Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi, Ben Safdie, Souleymane
Sy Savane, Buddy Duress, Mahadeo Shivraj, Cliff Moylan, Taliah Webster
Režie: Ben Safdie, Joshua Safdie

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
Pátek  22. 9. | 19:00 hod. | 3D  | vstupné 150 Kč
Středa 27.9. | 19:00 hod.  | 2D  | vstupné 130 Kč
USA, akční komedie, 141 min., do 15 let nevhodný, s titulky
Svět  Kingsmanů  se  poprvé  představil  ve  filmu  Kingsman:  Tajná  služba  jako
nezávislá,  mezinárodní,  špionážní  agentura  pracující  v  hlibokém  utajení  a  jejímž
cílem  je  bezpečný  svět.  V  dalším  pokračování  Kingsman:  Zlatý  kruh  čelí  naši
hrdinové  novým  výzvám.  Centrála  Kingsmanů  je  zničena  a  celý  svět  se  stává
rukojmím.  Kingsmany  čekají  nové  úkoly  i  překážky.  Spojí  se  se  spřátelenou
americkou  špionážní  organizací  Statesman.  Obě  dvě  agentury  musí  společnými
silami porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět.



Hrají:  Taron Egerton,  Halle  Berry,  Julianne Moore,  Channing Tatum,  Colin  Firth,
Mark  Strong,  Edward  Holcroft,  Sophie  Cookson,  Pedro  Pascal,  Elton  John,  Jeff
Bridges, Juha Pihanen, Samantha Womack, Anthony Milton, Grant Crookes 
Režie: Matthev Vaughn

LEGO® NINJAGO® FILM  
Sobota  23. 9. | 16:00 hod.  | 3D  | vstupné 130 Kč
Neděle  24. 9. | 16:00 hod.  | 2D  | vstupné 110 Kč
USA, animovaná komedie, 97 min., pro děti, český dabing
Ve  filmovém  dobrodružství  ze  světa  Ninjago  se  mladý  Lloyd,  známý  také  jako
Zelený Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO
Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením vtipem sršícího a učitele
kung fu Mistra Wu musí porazit zlého válečníka Garmadona, nejhoršího padoucha
všech dob, který je shodou okolností také Lloydovým otcem.
Hrají: Olivia Munn, Dave Franco, Jackie Chan, Justin Theroux, Michael Peña, Zach
Woods, Abbi Jacobson, Kumail Nanjiani, Fred Armisen
Režie:  Charlie Bean

ČERVENÁ
Sobota  23. 9. | 19:00 hod.
ČR/SR, dokumentární, 80 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni
a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny byly ovlivněny velkými
dějinami Evropy 20. století.
Hrají:  Soňa Červená
Režie:  Olga Sommerová

KŘIŽÁČEK
Neděle 24. 9. | 19:00 hod.
ČR, historický, 90 min., vstupné 80 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

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Čtvrtek  28. 9.  | 19:00 hod.
Sobota    30. 9. | 19:00 hod.
ČR/SR, drama, 116 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se  odehrává na pozadí  převratných
událostí  v  letech  1947-1953.  Hlavní  postavou  je  majitel  noblesního  kadeřnického
salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock a jeho rodina, kterou zde zaměstnává.
Podnik je  smyslem a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem
vrací  jako  uznávaný  šéf  se  svou  manželkou  Elou  a  jejími  sestrami  Bedřiškou  a
Vilmou. Sestry společně přežily válku a německou okupaci a staraly se o malé děti
svých manželů, kteří byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď všichni s ohromným
úsilím  realizují  svůj  sen,  jenže  přichází  zlom  po  únorovém komunistickém puči.
Ottova  firma  je  vyvlastněna  státem  a  jemu  se  podruhé  v  životě  rozpadá  svět.
Tentokrát jsou však důsledky otřesu pro něj i pro jeho rodinu fatální...
Hrají: Anna Fialová,  Ivan Lupták,  Aňa Geislerová,  Jiří  Macháček,  Martin  Finger,
Klára  Melíšková,  Gabriela  Míčová,  David  Novotný,  Lenka  Krobotová,  Sabina
Remundová,  Karel  Dobrý,  Miroslav  Táborský,  Vendula  Svobodová,  Elizaveta
Maximová, Ondřej Sokol
Režie:  Jan Hřebejk

AMITYVILLE: PROBUZENÍ
Pátek  29. 9. | 19:00 hod.
USA, horor, 85 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Svobodná matka se 3 dětmi se přestěhuje do domu v Amityville, kde chce celá rodina
začít nový život. Hlavní postavou příběhu je nejstarší dcera. 
Syn je kvůli svému postižení upoután na lůžku a je schopný komunikovat pouze
přes počítač, dalším dítětem je malá asi desetiletá dcera. 
Brzy  si  rodina  začne  všímat,  že  s  domem  není  něco  v  pořádku.  Jsou  zde  slyšet
zvláštní  zvuky,  záhadné hlasy  rodině našeptávají,  aby  zabíjeli  a  do toho má celá
rodina  příšerné  halucinace,  sny  a  zjevení.  Tím  hrůza  v  celém  domě  jen  začíná.
Později rodina zjistí, že v minulosti byla v domě spáchána vražda, kdy otec vyvraždil
celou svou rodinu a motiv jeho vraždy je dodnes neznámý.
Film je natočen podle skutečné události a má být volným pokračováním filmu 3:15
zemřeš.
Hrají:  Bella  Thorne,  Jennifer  Jason  Leigh,  Cameron  Monaghan,  Taylor  Spreitler,
Thomas Mann, Kurtwood Smith, Mckenna Grace
Režie:  Franck Khalfoun



                                                Změna programu vyhrazena.


