ČERVENEC 2018
MANŽEL NA ZKOUŠKU
Pondělí 16. 7. | 20:00 hod.
USA, komedie, 110 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Osvěžující komedie o rozmazleném, sobeckém a nechutně bohatém playboyi Leovi, který
ponížil a nevyplatil Kate za úklid své výletní jachty. Playboy po párty na své jachtě spadne
přes palubu a ráno se probudí na pláži se ztrátou paměti. Kate se rozhodne využít ztrátu
paměti boháče a dá mu za vyučenou - vyzvedne si ho z nemocnice jako svého manžela.
Hrají: Anna Faris, Eva Longoria, John Hannah, Eugenio Derbez, Swoosie Kurtz, Alyvia
Alyn Lind, Nils Hognestad, Emily Maddison, Garry Chalk, Hannah Nordberg, Elizabeth
Bowen, Cynthia Mendez, Adrian Uribe, Cecilia Suárez, Fernando Luján, Jesús Ochoa,
Mariana Treviño, Mel Rodriguez, Omar Chaparro
Režie: Bob Fisher, Rob Greenberg
PRVNÍ OČISTA
Úterý 17. 7. | 20:00 hod.
USA, horor, 103 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Přežít dvanáct hodin, během nichž pro vás nehnou prstem ani policajti ani záchranáři. To
je cíl potenciálních obětí Očisty. Ti ostatní tuhle noc chtějí využít k beztrestnému vybití
agrese a vyřízení účtů. Dnes večer to bude poprvé. Co se stane, nikdo neví, ale hezký
pohled to asi nebude. Úspěšná hororová série od mistrů hrůzy ze studia Blumhouse
přichází po třech dílech se svou první kapitolou.
Hrají: Lauren Vélez, Melonie Diaz, Mo McRae, Lex Scott Davis, Chyna Layne, Maria
Rivera, Geoff Schuppert
Režie: Gerard McMurray
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
Středa 18. 7. | 20:00 hod.
USA, drama, 80 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Ve filmu o přežití natočeném podle skutečného příběhu vyústí náhodné setkání dvou
mladých lidí nejdříve v lásku a posléze v největší dobrodružství jejich života, když musí
čelit jednomu z nejkatastrofálnějších hurikánů, jaký byl kdy v historii zaznamenán.
Hrají:
Shailene Woodley, Sam Claflin, Grace Palmer, Jeffrey Thomas, Elizabeth
Hawthorne

Režie: Baltasar Kormákur
ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
Čtvrtek 19. 7. | 20:00 hod.
ČR, dokumentární, 77 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Inscenovaný dokument přináší uhrančivý příběh muže, který ve stovkách svých písniček
dokázal vybudovat svět, v němž je spoustě lidí dobře. Folkový písničkář Pavel Žalman
Lohonka je dnes už legendou. Díky několika filmově propojeným příběhům zjistíme, jak a
proč se jí stal.
Žalmana poznáme hned v několika životních rolích: jako věrného přítele, hlasitého
kumpána, umanutého muže, který pevně věří ve věci, jež nás přesahují, praktického
člověka, otce a dědečka, který si v lecčems uchoval dětské vidění světa. A také jako
venkovana přesazeného do velkého světa, jehož intuice bezpečně provedla i náročnými
životními zkouškami, věčného nomáda, který dlouho nevydrží na jednom místě,
jihočeského patriota s právem nosit skotský titul Lord, a především jako hudebníka, který
má dar zaslechnout to, co jiní neslyší...
Hrají: Pavel Žalman Lohonka
Režie: Zdeněk Gawlik
MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!
Pátek 20. 7. | 20:00 hod.
Středa 25. 7. | 20:00 hod.
USA, hudební komedie, 134 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Druhý příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a
moudřejší Sophie plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, na
které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí podezřelí“, včetně trojice jejích
charismatických tatínků.
Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují písničkami švédského hudebního
zázraku jménem ABBA, ať už novými aranžemi kousků, které zazněly v minulém díle,
nebo hity, na něž se předtím nedostalo.
Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Lily James, Stellan
Skarsgård, Dominic Cooper, Jeremy Irvine, Andy Garcia, Christine Baranski, Julie Walters,
Cher, Hugh Skinner, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Josh Dylan
Režie: Ol Parker
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Sobota 21. 7. | 17:00 hod.
USA, animovaná komedie, 87 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
V dalším pokračování se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník,
kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá
klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od
strašidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis

zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé
tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
Hrají: Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Steve Buscemi, Keegan-Michael Key,
Mel Brooks, Kevin James, Fran Drescher, David Spade, Molly Shannon, Genndy
Tartakovsky
Režie: Genndy Tartakovsky
DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
Sobota 21. 7. | 20:00 hod.
USA, horor, 126 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina její dcery rozplétat záhadná a
čím dál tím děsivější tajemství svých předků. S přibývajícími odhaleními se čím dál více
snaží překonat svůj neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod a pomalu ničí
vše, co znají
Hrají: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd, Mallory
Bechtel, Jarrod Phillips, Austin R. Grant
Režie: Ari Aster
ANT-MAN A WASP
Neděle 22. 7. | 17:00 hod.
USA, akční sci-fi, 109 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek Ant-Man a Wasp, který je novou
kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Po událostech filmu Captain
America: Občanská válka musí Scott Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako
superhrdina, ale i otec. Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a
povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s
novou naléhavou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po
boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
Hrají: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Hannah JohnKamen, Walton Goggins, Michael Peña, David Dastmalchian, Laurence Fishburne,
Randall Park, T.I., Judy Greer, Sean Kleier
Režie: Peyton Reed
CHATA NA PRODEJ
Čtvrtek 26. 7. | 20:00 hod.
ČR, komedie, 77 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Rodiče prodávají starou rodinnou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním
chaty novému majiteli se však matka zarazí, co by to byli za rodinu, kdyby na chatě
neuspořádali poslední pořádnou rodinnou slezinu? Zbytek rodiny neprojevuje přílišné
nadšení, rodinná setkání bývají vždy dost náročná. Děda už je duchem spíše nepřítomen,
otecrodinné akce odmítá, syn je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně
rozpadajícího se vztahu s jeho přítelkyní. Jediná babička má opravdový zájem, ale pokládá

všem až příliš upřímné dotazy. Dcera, stále pochybující o svém životě, na chatu pozve
svého úspěšného německého přítele, který se jediný na rodinný výlet těší. Představa
rodinné idyly rychle skončí. Opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když
rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa...
Hrají: Ivana Chýlková, Jan Kačer, David Vávra, Jan Strejcovský, Judit Bárdos, Jana
Synková, Tereza Voříšková, Michael Pitthan, Václav Kopta
Režie: Tomáš Pavlíček
HOTEL ARTEMIS
Pátek 27. 7. | 20:00 hod.
V.Británie/USA, thriller, 93 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Krása třináctipatrového hotelu Artemis již dávno pominula. Ale jeho zdi ukrývají to
nejmodernější zdravotnické zařízení, které financuje obávaný gangster Wolfking. Je určené
výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. Dobře utajené nemocnici vládne už 22 let
tvrdou rukou manažerka Jean Thomas, přezdívaná Sestra. Vzhledem k tomu, že jejími
„hosty" jsou zločinci nejtěžšího kalibru, její pravidla jsou jednoduchá: neurážet personál,
žádné zbraně a zákaz zabíjet ostatní pacienty. Když se na urgentním příjmu objeví
bankovní lupič Sherman se svým těžce zraněným bratrem, Sestra netuší, že právě
ubytovala hodně velký problém. Bratři u sebe po nepovedené loupeži totiž mají zdánlivě
nezajímavý předmět. Ten však má hodnotu 18 milionů dolarů, což je pro zločineckou elitu
příliš mnoho důvodů, proč se vykašlat na pravidla. A navíc ta drobnost bohužel patří
samotnému Wolfkingovi. Dnes v noci bude v Artemis pořádně rušno..
Hrají: Jodie Foster, Jeff Goldblum, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Dave Bautista,
Charlie Day, Jenny Slate, Kenneth Choi, Zachary Quinto, Evan Jones, Brian Tyree Henry,
Mark Kubr, Ramses Jimenez
Režie: Drew Pearce
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Sobota 28. 7. | 20:00 hod.
ČR, komedie, 92 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Celovečerní film natočený podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka.
Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví
úspěšný spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen
skleničku a později i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří
jsou, či donedávna byli, v pití alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství a
situace, jež v obyčejném životě ani nejsou možné.
Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, Simona
Babčáková, Jiří Maryško, Jaroslav Plesl, Michal Gulyáš, Taťjana Medvecká, František
Černý, Anna Randárová, Rostislav Novák st., Marika Procházková, Radovan Král, Petra
Nesvačilová, Isabela Bencová-Smečková, Karel Ondrka, Tomáš Měcháček, Alois Švehlík
Režie: Dan Svátek

MRAKODRAP
Neděle 29. 7. | 17:00 hod.
USA, akční, 103 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. Přesto její majitelé
najmou velezkušeného bezpečnostního experta Willa Sawyera, aby to oficiálně potvrdil.
Jenže pak začne v budově hořet a o technickou závadu se rozhodně nejedná.
Will, coby bývalý šéf týmu FBI, který se specializoval na záchranu rukojmích, zažil už
leccos, ale tohle je přece jen silná káva. Požár se rychle šíří a Will zjistí, že právě on je podle
policie odpovědný za jeho založení. I když se zrovna pohybuje mimo budovu, bude muset
rychle dovnitř, protože v jednom z nejvyšších pater je uvězněna jeho žena se dvěma
dětmi.
Hrají: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Noah Taylor, Roland Møller,
Byron Mann, Paul McGillion, Kevin Rankin, Matt O'Leary, Chin Han, Hannah Quinlivan,
Tzi Ma, Venus Terzo
Režie: Rawson Marshall Thurber
Změna programu vyhrazena.

