ZÁŘÍ 2018
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Sobota 1. 9. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 87 min., vstupné 100 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
TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ ?
Sobota 1. 9. | 19:00 hod.
Neděle 16. 9. | 19:00 hod.
USA, komedie, 90 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Na svatbě svých přátel do sebe vrazí dva věčně nepříjemní a nabručení samotáři, kam
prostě museli. Omylem se dají do řeči už na letišti během cesty a hned zjistí, že mají
vlastně hodně společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze všeho nejvíc začnou
nenávidět sebe navzájem. Oba by chtěli být úplně jinde, nejlépe sami a hlavně se navzájem
nikdy nevidět. Jejich sarkasmus je na akci plné šťastných lidí, kteří se chtějí bavit,
postupně od všech ostatních izoluje, až si prostě zbydou a musí si začít povídat. A když si
s někým povídáte a pijete u toho víno, může se nakonec stát cokoliv.
Hrají: Winona Ryder, Keanu Reeves, Dj Dallenbach, Greg Lucey, D. Rosh Wright
Režie: Victor Levin
ÚŽASŇÁKOVI 2
Neděle 2. 9. | 16:00 hod. | 3D | vstupné 130 Kč
Sobota 15. 9. | 16:00 hod. | 2D | vstupné 100 Kč
USA, animovaný, 118 min., 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
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Neděle 2. 9. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 92 min., vstupné 110 Kč, 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
UPGRADE
Středa 5. 9. | 19:00 hod.
Austrálie, sci-fi, 100 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Za pár let už nebudeme muset ani hnout prstem, protože moderní technologie za nás
všechno obstarají. Technofobům se v takové době nebude žít zrovna lehko. Grey Trace
(Logan Marshall-Green) je pověstný tím, že jako jeden z posledních lidí dává před
technologiemi přednost vlastním rukám. Jedna noc, která mu obrátí život vzhůru nohama,
však tenhle přístup rázně změní. Autonehoda na noční dálnici a střet s bandou grázlů,
kteří mu zavraždí přítelkyni a jeho nadosmrti zmrzačí. Greyovy vyhlídky na invalidním
vozíku jsou víc než temné, dokud mu kamarád vědec nenabídne technologické vylepšení.
S čipem v míše dokáže Grey nejen znovu chodit a pohybovat rukama, ale získává i další,
dosud netušené možnosti. Experimentální zařízení zvané STEM totiž dokáže například i
vystopovat pachatele onoho nočního přepadení a také Greyovi pomoci si to s těmi
gaunery vyřídit ručně. Kdo by odolal? Grey rozhodně ne. Když však zanechá prvního z
pachatelů v tratolišti krve, napadne ho, jestli by STEM neměl aspoň trochu zbrzdit. Otázka
zní, jestli to půjde. A jestli to Grey vůbec chce.
Hrají: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Christopher Kirby,
Clayton Jacobson
Režie: Leigh Whannell

JAN PALACH
Čtvrtek 6. 9. | 19:00 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
SLENDER MAN
Pátek 7. 9. | 19:00 hod.
USA, horor, 106 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři středoškolačky rituálem popřít existenci
tajemného Slender Mana. Když však jedna z nich záhadně zmizí, vše nasvědčuje tomu, že
je ve skutečnosti jeho poslední obětí...
Hrají: Joey King, Julia Goldani Telles, Javier Botet, Annalise Basso, Taylor Richardson, Jaz
Sinclair, Kevin Chapman, Michael Reilly Burke, Jessica Blank, Alex Fitzalan, Jeffrey
Corazzini, Remington Keyes
Režie: Sylvain White
ALFA
Sobota 8. 9. | 16:00 hod.
USA, akční, 97 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě před 20
tisíci lety. Mladý lovec, který se vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců
kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu. Když se probere, zjišťuje,
že je zraněn a sám - je nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divočině. S jistými
komplikacemi se mu podaří ochočit si osamělého vlka, kterého opustila jeho smečka, a
postupně se učí spoléhat se jeden na druhého. Stanou se z nich přátelé, kteří budou nuceni
přečkat bezpočet nebezpečných a náročných situací, pokud mají nalézt cestu zpátky domů
dříve, než nadejde vražedná zima.
Hrají: Kodi Smit-McPhee, Natassia Malthe, Leonor Varela, Jens Hultén, Jóhannes Haukur
Jóhannesson, Mercedes de la Zerda, Spencer Bogaert, Marcin Kowalczyk

Režie: Albert Hughes
VŠECHNO BUDE
Sobota 8. 9. | 19:00 hod.
ČR/SR/Slovinsko, drama, 85 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš podniknou cestu
za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku. Všichni
jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy
nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá ho policistka s policistou a
my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké rozlišit
pravou skutečnost od té vyfantazírované…
Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková, Lenka Vlasáková, Martin
Pechlát
Režie: Olmo Omerzu
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Neděle 9. 9. | 17:00 hod.
Středa 19. 9. | 19:00 hod.
USA, hudební komedie, 114 min., vstupné 110 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
SESTRA
Středa 12. 9. | 19:00 hod.
USA, horor, 96 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky ujal snímku Sestra, ve
kterém se vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry, která terorizovala v
hororu V zajetí démonů 2. V novém snímku budou otec Burke se svou pomocnicí vysláni
do Rumunska, aby se podívali na kloub vraždě jeptišky.
Hrají: Taissa Farmiga, Demián Bichir, Jonas Bloquet, Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Bonnie
Aarons, Lili Bordán, Jonny Coyne, Mark Steger, Simon Rhee, Jamie Muscato
Režie: Corin Hardy
CHATA NA PRODEJ
Čtvrtek 13. 9. | 19:00 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
PREDÁTOR: EVOLUCE, 3D
Pátek 14. 9. | 19:00 hod.
USA, sci-fi horor, 100 min., vstupné 150 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Quinn McKenna je velitel elitní skupiny vojáků, která provádí tajnou operaci na místě, kde
havarovala loď Predátora. Quinn se rozhodne loď prozkoumat a část vybavení pošle
domů, kde bydlí jeho syn Rory. Za to je McKenna zatknut vládním agentem Willem
Traegerem , který monitoruje aktivitu predátorů na zemi. Po zotavení z pádu lodi se
Predátor probouzí a začíná hledat chybějící část vybavení. Tím začíná boj na život a smrt,
který vyvrcholí na předměstí města, kde bydlí Rory s matkou Emily McKenna. V tu chvíli
ale ještě skupina vojáků v čele s Quinnem a Casey Bracket netuší, že se budou muset
postavit ještě větší hrozbě, a to geneticky upravenému Predátorovi.
Hrají: Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Lochlyn Munro, Sterling K.
Brown, Thomas Jane, Boyd Holbrook, Edward James Olmos, Jake Busey, Niall Matter,
Keegan-Michael Key, Alfie Allen, Trevante Rhodes, Patrick Sabongui, Paul Lazenby,
Andrew Jenkins, Harrison MacDonald, Augusto Aguilera
Režie: Shane Black
WHITNEY
Sobota 15. 9. | 19:00 hod.
V.Británie/USA, dokumentární, 120 min., vstupné 100 Kč, 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
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Čtvrtek 20. 9. | 19:00 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
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Pátek 21. - 22. 9. | 19:00 hod.
Středa 26. 9. | 19:00 hod.
Neděle 30. 9. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 95 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy
letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží
hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu,
bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo
je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy po chlapsku –
společně s nejlepším kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se
stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim
bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy
Zoltany se stal ženou. Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s
novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy
opravdu snazší?
Hrají:Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka
Vlasáková, Sára Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa
Konvalinková, Lucie Šteflová, Jakub Volák, Ester Kočičková, Jana Synková, Pavla
Tomicová, Jiří Maryško, Dominika Myslivcová, Richard Jaroslav Müller
Režie: Rudolf Havlík
MISSION: IMPOSSIBLE- FALLOUT
Neděle 23. 9.| 17:00 hod.
USA, akční, 147 min., vstupné 110 Kč, 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
ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLADEM SNU
Čtvrtek 27. 9. | 19:00 hod.
USA, animovaný, 96 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé”
opravdu existují.
Režie: Glenn Ficarra, John Requa
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Neděle 30. 9. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 96 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé”
opravdu existují.
Režie: Glenn Ficarra, John Requa

Změna programu vyhrazena.

