SRPEN 2018
PŮLNOČNÍ LÁSKA
Středa 1. 8. | 20:00 hod.
USA, romantický, 91 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Sedmnáctiletá Katie trpí přecitlivělostí na denní světlo, vzácnou život ohrožující chorobou.
Od dětství je celé dny zavřená ve svém domě a ven může vyjít jedině v noci. Její život se
změní, když jedné letní noci potká Charlieho, svou platonickou lásku, se kterým začne
prožívat neobyčejný vztah.
Hrají: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Paul McGillion, Quinn
Shephard, Tiera Skovbye, Jacqueline King, Jaeda Lily Miller, Allyson Grant, Michelle
Choi-Lee, Kiefer O'Reilly, Dean Petriw
Režie: Scott Speer
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Čtvrtek 2. 8. | 20:00 hod. | 2D | vstupné 130 Kč
Neděle 26. 8. | 17:00 hod. | 3D | vstupné 140 Kč
USA, akční, 147 min., do 12 let nevhodný, s titulky
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem
navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past
nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová
velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu
napravit. Je však sám, kdo si to myslí. Do hry vstupují další hráči, kteří mu možná
pomáhají, ale možná také sledují své vlastní zájmy, které jsou v rozporu s těmi
Ethanovými. Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché.
V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas vstříc momentu, který dramaticky změní mapu
světa.
Hrají: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Vanessa Kirby, Alec Baldwin, Simon
Pegg, Sian Brooke, Sean Harris, Ving Rhames, Michelle Monaghan, Angela Bassett, Wes
Bentley, Alix Bénézech, Joey Ansah, Caspar Phillipson, Velibor Topic, Gordon Alexander,
Frederick Schmidt, Russ Bain, Grahame Fox
Režie: Christopher McQuarrie
UTOYA, 22. ČERVENCE
Pátek 3. 8. | 20:00 hod.

Středa 15. 8. | 20:00 hod.
Norsko, thriller, 98 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Norský snímek zachycuje masakr na letním táboře Svazu dělnické mládeže na ostrůvku u
Osla v létě 2011. Skutečnou tragédii, při níž přišlo o život sedm desítek převážně mladých
lidí, režisér Erik Poppe zpracoval jako drama natočené v reálném čase bez hudby a střihu
– vytrvale sleduje mladou Kaju, která se snaží bezhlavé střílení přežít a zároveň najít v
chaosu a panice svou mladší sestru. Snímek vznikl na základě reálných svědectví, scénář
filmu je založen na hloubkových rozhovorech s přeživšími a snaží se co nejvěrněji zachytit
pocity mladých, kteří byli v moment útoku na ostrově. Popisuje události z jejich
perspektivy a skládá hold jejich odvaze.
Hrají: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, Brede Fristad, Elli Rhiannon Müller
Osbourne, Sorosh Sadat
Režie: Erik Poppe
WHITNEY
Sobota 4. 8. | 20:00 hod. | vstupné 110 Kč
Středa 29. 8. | 20:00 hod. | vstupné 100 Kč
V.Británie/USA, dokumentární, 120 min., s titulky
Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejoceňovanější – každý přívlastek k famózní Whitney
Houston stoprocentně sedí. Každý velký úspěch je však vykoupen a najít pravdu není
vždy jednoduché – dokument od oscarového režiséra Kevina Macdonalda se ale do tohoto
boje přesto pouští a nezapomenutelnou formou přibližuje božskou Whitney tak, jak ji ještě
neznáte. Jedná se o oficiální dokument požehnaný matkou Whitney a její nejbližší
rodinou. Ta poskytla exkluzivní rozhovory a záběry ze zákulisí jejího života, které dosud
nebyly zveřejněny.
Hrají: Whitney Houston (a.z.), Kevin Costner, Ellen White
Režie: Kevin Macdonald
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Neděle 5. 8. | 17:00 hod.
USA/Španělsko, sci-fi, 130 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
V pokračování úspěšného Jurského světa děj pokračuje snahou lidstva o zabránění
vyhynutí dinosaurů. Na ostrově Isla Nublar má totiž dojít k výbuchu sopky, který má celý
druh zahubit. Záchranná mise probíhá rovněž za účasti představitelů z předchozího dílu
Owena a Claire. Vedle představení nových druhů dinosaurů se dočkáme návratu doktora
Malcolma.
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Ted Levine, Toby Jones, James
Cromwell, B.D. Wong, Rafe Spall, Geraldine Chaplin, Peter Jason, Justice Smith, Daniella
Pineda, Kevin Layne, Michael Papajohn, Robert Emms
Režie: J.A.Bayona
PLÁN ÚTĚKU 2

Středa 8. 8. | 20:00 hod.
USA, akční, 93 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, český dabing
Ray Breslin je neustále na útěku - živí se totiž testováním nedostatků zabezpečovacích
systémů ve věznicích. Uplynulo už několik let, kdy se stal obětí zrady a musel sáhnout až
na dno svých sil, aby unikl z nechvalně známé prosklené Hrobky. Po tomto úspěchu mu
prestiž ještě stoupla, získal množství nových zakázek a nyní čelí nové velké výzvě. Jeden z
členů jeho týmu zmizí a ocitne se v tajném technologickém zařízení s příznačným názvem
Hádes. Tajemná organizace v něm vězní unesené osoby, které disponují důležitými
informacemi nevyčíslitelné hodnoty. Bohatí obchodníci, tajní agenti, politici i mezinárodně
hledaní zločinci - nikomu z nich se zatím nepodařilo dostat se ven. Jediná cesta pro Raye
Breslina tak znovu vede směrem dovnitř...
Hrají: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, Jesse Metcalfe, Curtis "50 Cent"
Jackson, Titus Welliver, Jaime King, Wes Chatham, Ashley Cusato, Baylee Curran, Lydia
Hull, Vincent Young
Režie: Steven C. Miller
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Čtvrtek 9. 8. | 20:00 hod. | vstupné 120 Kč
Sobota 25. 8. | 20:00 hod. | vstupné 110 Kč
ČR, komedie, 92 min., do 15 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
TEMNÉ SÍLY
Pátek 10. 8. | 20:00 hod.
USA, sci-fi, 104 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v Americe, se u přeživších 2% dětí objeví
superschopnosti, kvůli nimž jsou umístěny do internačních táborů. Šestnáctiletá dívka
Ruby z tohoto tábora utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří utíkají před vládou.
Hrají: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Patrick
Gibson, Sammi Rotibi, Darren Alford, Wallace Langham, Golden Brooks, Mark O'Brien,
Catherine Dyer, Deja Dee, Allie McCulloch, Lidya Jewett
Režie: Jennifer Yuh

ÚŽASŇÁKOVI 2
Sobota 11. 8. | 17:00 hod.
USA, animovaný, 118 min.,vstupné 120 Kč, rodinný, mládeži přístupný, český dabing
V dalším pokračování se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní
hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat
každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to
víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví
nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun
musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko
udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.
Hrají: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner, Samuel L. Jackson, John
Ratzenberger, Bob Odenkirk, Sophia Bush, Catherine Keener, Brad Bird, Jonathan Banks,
Isabella Rossellini
Režie: Brad Bird
MISS HANOI
Sobota 11. 8. | 20:00 hod.
ČR/SR, krimi, 90 min.,vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
V malém příhraničním městě je silná vietnamská komunita. Ve městě byla před čtyřmi
lety zavražděna vietnamská dívka Hien, krátce poté, co vyhrála okresní soutěž krásy.
Jejím vrahem byl nezletilý Jan Polanský. Vrah byl jako nezletilý umístěn do výchovného
ústavu, odkud ho po dovršení plnoletosti právě pustili. Krátce poté je nalezen mrtvý. Na
místo činu přijíždí z okresní kriminálky zkušený vyšetřovatel kapitán Kříž, který není
vůbec nadšený, když dostane k ruce místní policistku vietnamského původu Anh. Anh
musí překonávat nejen předsudky těch, kteří nepřijali fakt, že Vietnamka může dělat
policistku, ale i tlak ze strany vlastní rodiny, která se také nesmířila s výběrem jejího
povolání. Do toho Kříž navíc zjišťuje, že Anh má až podezřele blízko k rodině oběti.
Hrají: Ha Thanh Špetlíková, David Novotný, Ján Jackuliak, Miroslav Hruška, Jiří
Kocman, Radim Madeja, Jan Maršál, Natálie Topinková, Miro Mráz, Sofie Viktorová,
Marek Grajciar, Jiří Weberschinke, Zdeněk Viktora
Režie: Zdeněk Viktora
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN, 3D
Neděle 12. 8. | 17:00 hod.
USA, sci-fi, 113 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Kapitán Taylor, který před pár lety musel opustit na dně Mariánského příkopu svou
posádku, když na podmořskou stanici cosi zaútočilo. Teď je to cosi zpátky a vypadá to, že
jde o pravěkého žraloka megalodona a Taylor dostane šanci se mu postavit znovu. Má ale
vůbec proti největšímu predátorovi šanci?
Hrají: Jason Statham, Ruby Rose, Robert Taylor, Cliff Curtis, Rainn Wilson, Bingbing Li,
Masi Oka, Ólafur Darri Ólafsson, Jessica McNamee, Page Kennedy

Režie: Jon Turteltaub
ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
Čtvrtek 16. 8. | 20:00 hod.
USA, akční, 117 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Audrey a Morgan jsou nejlepší přítelkyně, které se nevědomky zapletou do
mezinárodního spiknutí poté, kdy jedna z žen zjistí, že její bývalý přítel byl ve skutečnosti
špión.
Hrají: Mila Kunis, Kate McKinnon, Sam Heughan, Justin Theroux, Ivanna Sachno, Hasan
Minhaj, Gillian Anderson, Ólafur Darri Ólafsson, Fred Melamed, Justine Wachsberger,
Kev Adams, Ruby Kammer, Ernst-Marcus Thomas
Režie: Susanna Fogel
EQUALIZÉR 2
Pátek 17. 8. | 20:00 hod.
USA, akční, 121 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Pokračování úspěšného akčního thrilleru Equalizer. Denzel Washington se vrací jako
bývalý člen speciální jednotky Robert McCall, který bojuje za práva a spravedlnost pro ty,
kteří už ztratili veškerou naději.
Hrají:
Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Sakina Jaffrey,
Jonathan Scarfe, Lexie Roth, Ashton Sanders, Andrei Arlovski, Patty O'Neil, Dj Nino
Carta, Manny Famolare
Režie: Antoine Fuqua
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Sobota 18. 8. | 20:00 hod.
Sobota 25. 8. | 17:00 hod.
USA, hudební komedie, 114 min., vstupné 120 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
ANT-MAN A WASP, 3D
Neděle 19. 8. | 17:00 hod.

USA, akční sci-fi, 109 min., vstupné 130 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
JAN PALACH
Středa 22. 8.| 20:00 hod.
ČR, drama, 120 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Film sleduje posledních několik měsíců života Jana Palacha na základě dostupných
faktických pramenů a my si můžeme jen domýšlet, co tomu mladému muži táhlo hlavou.
Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by
byl něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem se svou přítelkyní Helenkou,
bouřlivým kolejním životem roku 1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije
studentské brigády v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se
od podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s Janem. Jak to, že si
ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy svačinu,
na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem do města se vysprchoval. Kamera
po celý film sleduje Janovu tvář a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí…
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Jan Vondráček, Denisa Barešová, Michal
Balcar, Gérard Robert Gratadour, Patrik Paušo, Simone Hrášková
Režie: Robert Sedláček
CHATA NA PRODEJ
Čtvrtek 23. 8. | 20:00 hod.
ČR, komedie, 77 min., vstupné 110 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
BLACKKKLANSMAN
Pátek 24. 8. | 20:00 hod.
USA, krimi, 128 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Ron Stallworth je prvním Afroameričanem v policejním sboru v Colorado Springs. Vždy si
přál být agentem v utajení a hned po svém nástupu na oddělení rozjíždí přes telefon
infiltraci do místního Ku Klux Klanu. Při osobních setkáních s členy pak používá
židovského kolegu Flipa, který se stává Ronovým nastrčeným dvojníkem. Dohromady
stvoří perfektní obraz zakomplexovaného rasisty, který to dotáhne až na šéfa místní
buňky. V režii Spikea Leeho a produkci Jordana Peela tak na základě skutečných událostí
vzniká stylový a provokativní snímek, který připomíná, že historie se vždy opakuje.
Hrají: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold,
Paul Walter Hauser, Corey Hawkins, Robert John Burke, Jasper Pääkkönen, Ashlie
Atkinson, Craig muMs Grant, Michael J. Burg, Michael Buscemi, Harry Belafonte
Režie: Spike Lee
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Čtvrtek 30. 8. | 20:00 hod.
ČR/SR, thriller, 108 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Andrej pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá vývojem tzv.
inteligentního domu, který má znamenat revoluci v bydlení. Dům je ovládaný pouhým
hlasem a má obyvatelům zajišťovat maximální luxus i stoprocentní bezpečnost. Andrej je
pověřen finalizací projektu. Spolu se svojí čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou
Zuzanou, se nastěhují do funkčního prototypu, luxusního domu ze skla a kamene
uprostřed nádherné přírody. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu ale
jistě mění v noční můru.
Hrají: Gabriela Marcinková, Vojtěch Dyk, Zuzana Porubjaková, Ondřej Malý, Ady Hajdu,
Roman Luknár, Pavel Rímský
Režie: Karel Janák
ESCOBAR
Pátek 31.8. | 20:00 hod.
Španělsko, životopisný, 123 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a vládce kokainového impéria, ve
své době jeden z nejbohatších lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, táta,
ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec. Jednoho musíte nenávidět, druhého
můžete milovat. Dohromady Pablo Escobar, kterému jeho rozporuplnou tvář propůjčil
Javier Bardem. Novinářka Virginia Vallejo poznala nejdříve Pabla, muže, jenž staví domy

pro chudinu, umí být zapálený pro věc i galantní. Když objevila Escobara, nelítostného
kriminálníka, bylo pozdě. Pablovo kriminální kokainové království stále roste, má miliony
dolarů, vlastní malou armádu, drogy prodává v tunách. Chce ale víc a jedno mu stále
chybí – respekt. Rozhodne se, že si ho vyslouží zabíjením. Vytoužený respekt mu má
přinést krev a co nejvyšší částka na mezinárodním zatykači. Jeho jméno najednou
znamená strach, země se zmítá ve válce a teroru, do hrobů putují malí gauneři i vysocí
politici. Krvavý pohár ale přeteče a Escobar se stane důležitým cílem pro americké tajné
služby
Hrají: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, David Valencia, Giselle Da Silva,
Nathan Cooper, Lillian Blankenship, Julieth Restrepo
Režie: Fernando León de Aranoa

Změna programu vyhrazena.

