KVĚTEN 2019
ŽENY V BĚHU
Středa 1. 5. | 19:00 hod.
Neděle 5. 5. | 19:00 hod.
Sobota 18. 5. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 93 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná
štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a
trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání
neženou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela čelí dennodenně průšvihům svých tří
synů, zatímco jejich otec Karel ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat o ruku.
Prostřední Bára touží po dítěti, jenže pro něj zatím neuhnala toho pravého tatínka. Její
biologické hodiny bijí na poplach, a jak Bára sama s nadsázkou říká, asi jí nezbude nic
jiného, než si nasadit punčochu na hlavu a vyběhnout vykrást spermabanku. Nejmladší
Kačka sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Zamilovaná
Kačka lpí s vytrvalostí zbloudilého maratonce na vztahu bez budoucnosti, protože její
láska je zatím beznadějně slepá. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority
než běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny síly, aby
rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start
Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je
vydržet a nevzdávat to, když cíl je na dosah...e zničující rodinná strategie pomalé přeměny
z tygrů na králíky má hluboce zapuštěné kořeny.
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej
Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmanná, Arnošt Goldflam, Lucia Siposová, Klára
Melíšková, Jaromír Dulava, Tereza Těžká
Režie: Martin Horský
MY
Čtvrtek 2. 5. | 19:00 hod.
USA, horor, 121 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Adelaide Wilsonová přijíždí s manželem a dvěma dětmi na prázdninový pobyt na chatu
na kalifornském pobřeží, kde jako malá trávila léto. Na první pohled vyrovnaná a
spokojená žena v sobě skrývá velké trauma z dětství a hned po příjezdu v ní řetězec

zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu a pocit, že rodinná idyla brzy
skončí. Předtucha se promění v realitu, když se uprostřed noci na příjezdové cestě k domu
objeví čtveřice podivínů, kteří na rodinu záhy zaútočí. Děsivá noční můra je o to
strašlivější, že ti útočníci vypadají úplně stejně jako Wilsonovi. Jen mají v rukou zbraně. A
neváhají je použít.
Hrají: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Elisabeth Moss,
Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II, Anna Diop, Duke Nicholson, Kara Hayward, Cali
Sheldon, Noelle Sheldon, Madison Curry, Nathan Harrington
Režie: Jordan Peele
AVENGERS: ENDGAME
Pátek 3. 5. | 19:00 hod. | 3D | vstupné 150 Kč
Neděle 5. 5. | 15:00 hod. | 2D | vstupné 130 Kč
USA, sci-fi, 182 min., do 12 let nevhodný, český dabing
Konečná bitva mezi Thanosem a seskupením všech superhrdinů se uskuteční až v roce
2019, už teď ale můžeme tipovat, která ze zásadních postav odejde na věčnost. Tvůrci již
delší dobu slibují úmrtí jednoho z hlavních protagonistů/jedné z hlavních protagonistek a
bude velice zajímavé sledovat, jak se s velkými očekáváními popasují.
Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan,
Brie Larson, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd, Don Cheadle, Dave Bautista,
Katherine Langford, Bradley Cooper, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Pom Klementieff
Režie: Anthony Russo, Joe Russo
SHAZAM!
Sobota 4. 5. | 16:00 hod.
USA, akční, 132 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupné, český dabing
V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie. V případě
Billyho Batsona stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý
čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého
superhrdinu Shazama. Shazam s dokonalým tělem s vyrýsovanými svaly si však
uchovává duši dítěte a v dospělé verzi se pouští do všeho, co by dělal každý teenager,
kdyby byl obdařen superschopnostmi: užíval si je! Umí létat? Má rentgenové vidění?
Dokáže rukama vrhat blesky? Dokáže se vyhnout zkoušce ze sociologie? Shazam se
vydává otestovat hranice svých schopností s radostnou bezstarostností dítěte. Ale své
schopnosti bude muset zvládnout rychle, aby mohl bojovat se smrtícími silami zla
ovládanými Dr. Thaddeusem Sivanou.
Hrají: Zachary Levi, Mark Strong, Ron Cephas Jones, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton,
Cooper Andrews, Marta Milans, Andi Osho, Lotta Losten, Ava Preston, Jovan Armand,
Djimon Hounsou, Asher Angel, Ian Chen, Carson MacCormac, Faithe Herman, Evan
Marsh
Režie: Davis F.Sandberg

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Sobota 4. 5. | 19:00 hod.
Francie, komedie, 117 min., do 12 let nevhodný, s titulky
Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, byla to láska na první pohled. A
začátek velkého milostného příběhu. Neoddělitelně se vzájemně podporují při naplňování
svých vášní: on je spisovatel a ona klavíristka. A jak to vypadá o deset let později? Již jsou
manželi, ale vášně a vzájemné podpory je mezi nimi již méně. Zatímco Raphael píše
úspěšné bestsellery, Olivia oželela vlastní sólovou hudební kariéru, v které ji její manžel
ohromený vlastním spisovatelským úspěchem podporoval stále méně a méně. Jednoho
večera to si Olivia přestane být jistá, zda ji Raphael ještě vlastně vůbec miluje.
Následujícího rána se Raphael probouzí sám a čeká jej pořádný šok. Propadne se totiž do
paralelního světa, ve kterém žije úplně jiný život. Olivii v něm nikdy nepotkal, ta je nyní
slavnou klavíristkou a on určitě není slavným a všemi uznávaným spisovatelem. Je jen
neznámým učitelem literatury, má navíc na hrudi záhadné tetování s nápisem „ping“ a
především si uvědomí, že bez Olivie nedokáže žít. Musí udělat vše pro to, aby si její lásku
znovu získal a především si ji zasloužil. Jeho jedinou výhodou je, že ji z dřívějšího života
dokonalé zná, ví, co má ráda, co jí vadí a co miluje. Navíc mu v jeho snaze získat Oliviino
srdce podruhé pomáhá nejlepší kamarád, který má na prsou pro změnu vytetované slovo
„pong“.
Hrají: François Civil, Edith Scob, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Ania Gauer, Camille
Lellouche, Ludivine de Chasteney
Režie: Hugo Gélin
BOHEMIAN RHAPSODY
Středa 8. 5. | 19:00 hod.
V.Británie/USA, životopisný, 134 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho,
který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se
stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup
nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako
jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“.
Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí
nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho
pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii
rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Mike Myers, Ben Hardy, Aidan
Gillen, Gwilym Lee, Tom Hollander, Allen Leech, Jess Radomska, Aaron McCusker,
Michelle Duncan, Max Bennett, Ace Bhatti
Režie: Bryan Singer
TERORISTKA

Čtvrtek 9. 5. | 19:00 hod.
Čtvrtek 16. 5. | 19:00 hod.
Čtvrtek 23. 5. | 19:00 hod.
Neděle 26. 5. | 19:00 hod.
ČR, černá komedie, 95 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Hlavní hrdinkou černé komedie je Marie, učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si
nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani
starostka, sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale
hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá
morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce, dává
cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky
něco posere.“
Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová,
Jana Plodková, Kristína Svarinská, Sára Affašová, Eva Leinweberová, Anita Krausová
Režie: Radek Bajgar
TRHLINA
Pátek 10. 5. | 19:00 hod.
Slovensko, thriller, 111 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se v rámci absolventské praxe dostane do pracovní
čety, která vyklízí budovu bývalé psychiatrie. Zde náhodou objeví záznamy Waltera
Fischera, jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel v pohoří Tribeč.
Když se po dvou měsících stejně záhadně objevil, byl dezorientovaný, na celém těle měl
nevysvětlitelná zranění a nedokázal popsat, co se mu stalo a kde poslední týdny strávil.
Ač byl dlouhodobě hospitalizován, již nikdy se nezotavil. Když se Igor pustí do pátrání po
podrobnostech Fischerova příběhu, zjistí, že tento případ vůbec nebyl ojedinělý. Záznamy
o lidech, kteří se v Tribeči ztratili, sahají až daleko do minulosti. K mnoha z nich ale došlo
relativně nedávno. Proto se Igor spolu se svou přítelkyní Miou, milovníkem konspiračních
teorií Andrejem a tvrdým skeptikem Davidem vydává do tribečských lesů zjistit, jaká je
pravda. Pátrání, které zpočátku působí jako nevinná zábava nesourodé skupinky, však
končí tragicky…
Hrají: Dávid Hartl, Mary Bartalos, Matej Marušín, Tomáš Maštalír, Juraj Loj, Tomáš
Mischura, Martin Šalacha, Emanuel Hason, Ondrej Hraška, Jaroslav Mottl, Ela Lehotská,
Ľuboš Radošovský, Noemi Vyhlídalová
Režie: Peter Bebjak
FRANCIS POULENS | DIALOGY KARMELITEK
Sobota 11. 5. | 17.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Francouzské nastudování s českými
titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu: 3 hod 29 min (včetně jedné
přestávky).

Hudební ředitel Metropolitní opery Yannick Nézet-Séguin bude řídit orchestr a početný
soubor pěvců a pěvkyň v provedení moderního mistrovského díla o pojetí víry a oběti.
Isabel Leonard ztvární mladičkou Blanche de La Force a legendární pěvkyně Karita
Mattila roli první převorky, Madame de Croissy.
Účinkují: Isabel Leonard, Adrianne Pieczonka, Erin Morley, Karen Cargill, Karita Mattila,
David Portillo, Dwayne Croft
Dirigent: Yannick Nézet-Séguin
Režie: John Dexter
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
Neděle 12. 5. | 16:00 hod.
USA/Japonsko, animovaný, 104 min., vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Historicky první hraný film o Pokémonech vychází z fenoménu jedné z nejpopulárnějších
multigeneračních zábavních značek všech dob. Fanoušci z celého světa si nyní mohou na
stříbrném plátně užít dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív.
Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno. Ve filmu se
kromě něj objeví celá plejáda oblíbených postaviček Pokémonů, každá se svými
unikátními schopnostmi a povahou. Příběh začíná záhadným zmizením špičkového
detektiva Harryho Goodmana, které přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby
začal pátral po tom, co se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák jeho otce,
detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými poznámkami sršící superslídil. Když Tim a
Pikachu zjistí, že jsou výjimečným způsobem předurčeni k vzájemné spolupráci, spojí síly
a vrhnou se vstříc vzrušujícímu dobrodružství, aby celé té spletité záhadě přišli na kloub.
V neony ozářených ulicích pulzujícího moderního velkoměsta Ryme City, kde lidé a
Pokémoni žijí bok po boku v hyper-realistickém světě, společně hledají stopy a setkávají se
s pestrou směsicí Pokémonů. Postupně ovšem začnou odkrývat šokující plán, který by
mohl zničit stávající mírové soužití a ohrozit celý vesmír Pokémonů.
Režie: Rob Letterman
LOVENÍ
Neděle 12. 5. | 19:00 hod.
Středa 22. 5. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 100 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký
moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má
zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama
střídá kluky jako ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to
není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít
život pevněji do svých rukou. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou
katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku. Zároveň se musí rychle přestěhovat a
jedinou možností je bydlet společně s nevlastním bratrem, podivínem, který pěstuje na
střeše včely a který ji doma nechce.

Hrají: Ester Geislerová, Martin Písařík, Evelyn Kramerová, Jakub Prachař, Veronika
Žilková, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl, Jana Švandová, Romana Goščíková
Režie: Karel Janák
SNĚŽÍ!
Středa 15. 5. | 19:00 hod.
Česko, drama, 74 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Po svatbě svého otce se Tereza se svým přítelem Františkem a sestrou Petrou vydává do
domu babičky. O babičku a o dům se nyní stará jejich matka. Tereze se zdá vše ponecháno
svému osudu, stejně jako babička, která z nedostatku pozornosti ztrácí přehled o realitě.
Ke smůle zúčastněných, se Tereza rozhodne v domě zůstat a postarat se o nápravu věcí.
Ne vše ale potřebuje opravit. Jemný poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a
intimních světech uvnitř každé rodiny.
Hrají: Petra Nesvačilová, Hana Vagnerová, Vanda Hybnerová, Monika Pošívalová, Petr
Vršek, Alena Mihulová, Jan Grundman, Lukáš Jůza, Kateřina Papežová
Režie: Kristina Nedvědová
JOHN WICK 3
Pátek 17. 5. | 19:00 hod.
Středa 29. 5. | 19:00 hod.
USA, thriller, vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick v patách celou
armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu.
Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního spolku nájemných vrahů
High Table se z Johna Wicka stává excommunicado - psanec, který je terčem zabijáků po
celém světě. Připravte se na válku!
Hrají: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Jason Mantzoukas, Asia Kate Dillon,
Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Lance Reddick, Mark Dacascos, Cecep Arif
Rahman, Yayan Ruhian, Tiger Chen Hu, Faith Logan, Oscar Pavlo
Režie: Chad Stahelski
MIA A BÍLÝ LEV
Neděle 19. 5. | 16:00 hod.
Francie/Německo/JAR, dobrodružný, 98 min., vstupné 120 Kč, rodinný, český dabing
Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne?
Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví
rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného
bílého lva. Charlieho. Během pár dalších let se z nich stanou nerozluční přátelé, parťáci na
celý život, jejichž pouto a láska stírá rozdíl mezi světem lidí a zvířat. Z mláděte ale vyroste
opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka se stane skutečný úžasný silný lev. A Mia zjistí, že
rodinné farmě se zase tak dobře nedaří a táta musí obětovat jejího jedinečného bílého lva
jako trofej pro lov turistů. Mia a bílý lev nemají jinou možnost, než utéct, a vydat se spolu

na úžasnou cestu do africké savany, aby v divočině daleko od pušek lovců našli pro
Charlieho bezpečné místo a lví království. Přátelství totiž není jenom slovo, ale závazek a
opravdové dobrodružství.
Hrají: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Brandon Auret, Ryan Mac
Lennan
Režie: Gilles de Maistre
LÉTO S GENTLEMANEM
Neděle 19. 5. | 19:00 hod.
Sobota 25. 5. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 98 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za
Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do
rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v
hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky
neviditelná. Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s
kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na
cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur.
Elegantní šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem
místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké
plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané.
Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností, Anna s ním čím dál častěji uniká své životní
realitě vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím…
Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Ivana Chýlková,
Pavla Tomicová, Jana Boušková, Jan Vlasák, Arnošt Goldflam, Miroslav Etzler, Dana
Batulková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková, Yveta Blanarovičová, Jan Čenský, Zdeněk
Dušek, Pavel Soukup, Zdeněk Žák, Ctirad Götz, Martin Kraus, Ladislav Županič
Režie: Jiří Adamec
SYN TEMNOTY
Pátek 24. 5. | 19:00 hod.
USA, horor, vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo
hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně? V Synovi temnoty přináší vizionářský
tvůrce Strážců galaxie a The Belko Experiment děsivý zvrat a nový radikální žánr:
superhrdinský horor.
Hrají: Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner,
Jennifer Holland, Steve Agee, Gregory Alan Williams, Becky Wahlstrom, Stephen
Blackehart
Režie: David Yarovesky
ALADIN

Sobota 25. 5. | 16:00 hod.
USA, fantasy, vstupné 120 Kč, rodinný, mládeži přístupný, český dabing
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a
cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.
Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese
svižnou a strhující akci.
Hrají: Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Billy Magnussen,
Nasim Pedrad, Navid Negahban, Kamil Lemieszewski, Numan Acar, Joey Ansah
Režie: Guy Ritchie
MÁMA
Čtvrtek 30. 5. | 19:00 hod.
USA, horor, 100 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Když je vám sladkých „náct“ a cizí člověk vám nabídne, že můžete pařit v jeho sklepě,
měli byste si začít dávat pozor. Pro partičku středoškoláků z malého amerického městečka
je klíčem k úspěšnému víkendu přemluvení libovolného dospělého, aby jim koupil
alkohol. Osamělá paní Sue Ann nejen že teenagerům bez mrknutí oka koupí bednu
alkoholu, ale navíc jim nabídne sklepní prostory ve svém v odlehlém domě, aby si ho tam
mohli vypít a trochu přitom zablbli. „Máma“ Sue Ann má jen pár drobných podmínek.
Aspoň jeden z účastníků musí zůstat střízlivý, aby ostatní bezpečně odvezl domů. V jejím
domě se nesmí klít a nikdo nesmí chodit nahoru, do obytných prostor domu, což jsou
všechno celkem rozumná pravidla.. Z dokonalého snu všech teenagerů se záhy vyklube
noční můra a nejlepší místo ve městě se promění v nejhorší místo na Zemi. Ona vám to
přece říkala, děcka. Nahoru jste neměly chodit. Asi nejúspěšnější hororový producent
současnosti, Jason Blum (Rozpolcený, Uteč, Halloween) naplno využil talentu oscarové
Octavie Spencer (Černobílý svět), když jí umožnil v jedné postavě zahrát jak
politováníhodnou opuštěnou chudinku, která je sympatická svým pochopením pro
potřeby mladých lidí, tak děsivé monstrum s pro normálního člověka zcela šílenými
motivacemi.
Hrají: Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis, Luke Evans, Missi Pyle, McKaley
Miller, Allison Janney, Corey Fogelmanis, Dominic Burgess, Dante Brown, Gianni Paolo,
Skyler Joy, Kyanna Simone Simpson, Tanyell Waivers
Režie: Tate Taylor
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Pátek 31. 5. | 19:00 hod.
USA, krimi, 108 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Příběh jednoho z nejznámějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho. Překvapivým
vypravěčem strhujícího filmu je Bundyho přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod
jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy. Až postupně zjišťuje, že
muž, s nímž vedla láskyplný rodinný život, je jedním z nejhledanějších a největších
monster Ameriky

Hrají: Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, Haley Joel Osment, Angela Sarafyan, John
Malkovich, Jeffrey Donovan, Jim Parsons, Brian Geraghty, Dylan Baker, Terry Kinney,
Grace Victoria Cox, James Hetfield, Kevin McClatchy, Anita Farmer Bergman, Bryan
Kruse, Morgan Pyle, Macie Carmosino
Režie: Joe Berlinger

Změna programu vyhrazena.

