ČERVENEC 2019
FRANCIS POULENS | DIALOGY KARMELITEK
Náhradní termín za neuskutečněný přímý přenos z 11.května 2019
Sobota 13. 7. | 18.00 hod.
Záznam z Metropolitní opery v New Yorku. Francouzské nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka záznamu: 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
MŮJ NOVÝ ŽIVOT
Pondělí 15. 7. | 19:00 hod .
Po skončení filmu následuje beseda s režisérem a Věruškou Závorkovou.
ČR, dokumentární, 94 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Pět hrdinů. Eliška. Věruška, Sebastian, Markétka a Šárka. Pět opravdových příběhů o
naději, lásce, přátelství, trpělivosti a pokoře. Naši hrdinové statečně bojovali s nepřízní
osudu a na své cestě životem museli překonat nepředstavitelné překážky. Pohlédněte
spolu s námi do duše dětem a jejich rodinám, které se utkaly s onkologickým
onemocněním. Nechte se inspirovat jejich novým životem, který objevily. Netradičně
pozitivní časosběrný dokument o tom, že vždy je v co doufat a čemu věřit. A že i v těch
nejtěžších chvílích, má každý z nás možnost volby, jak se svým životem naloží.
Režie: Milan Klíma
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Úterý 16. 7. | 20:00 hod.
USA, černá komedie, 103 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru války s hordami zombie vylézajících z
hrobů.

Hrají: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny
Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Selena Gomez,
Carol Kane, Tom Waits, Austin Butler, Sturgill Simpson
Režie: Jim Jarmusch
SPOLUJÍZDA
Středa 17. 7. | 20:00 hod.
USA, komedie, 105 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Detektiv se s řidičem společnosti Uber vydává na neočekávané noční dobrodružství.
Hrají: Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Betty Gilpin, Iko Uwais, Joshua Mikel, Amin
Joseph, Christine Horn, Scott Lawrence, Lyon Beckwith, Karen Gillan, Natalie Morales,
Mira Sorvino, Jimmy Tatro
Režie: Michael Dowse
PAVAROTTI
Čtvrtek 18. 7. | 20:00 hod.
V.Británie/USA, životopisný dokument, 114 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s
titulky
Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana
Pavarottiho přinese do kin dokument s jednoduchým názvem Pavarotti. Jeho životní
příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí sám o sobě připomíná operu, vypráví režisér
Ron Howard, držitel Oscara za film Čistá duše. Pavarotti se z chudého italského chlapce
stal v podstatě mezinárodní rockovou hvězdou. Vedle veřejných záběrů využili tvůrci
množství soukromých videozáběrů od Pavarottiho přátel, spolupracovníků, rodiny a
manželky. Většina z nich dosud nespatřila světlo světa, Pavarotti je na nich mezi svými
nejbližšími otevřený a upřímný.
Hrají: Luciano Pavarotti (a.z.)
Režie: Ron Howard
KOŘIST
Pátek 19. 7. | 20:00 hod
USA, horor, 87 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Když na malé floridské městečko udeří hurikán, rozhodne se Haley ignorovat nařízení
úřadů o evakuaci, protože chce najít ztraceného otce. Nalezne ho těžce zraněného ve
sklepě jejich domu. Než ho stačí zachránit, ocitne se i ona v nesnázích, když záplavová
vlna dorazí rychleji, než se čekalo. Stoupající voda však brzy přestane být jejich největším
problémem, když připlavou hladoví nezvaní návštěvníci.
Hrají: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Morfydd Clark, Colin McFarlane
Režie: Alexandre Aja
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Sobota 20. 7. | 16:00 hod.| 2D | vstupné 120 Kč

Neděle 28. 7. | 17:00 hod.| 3D | vstupné 140 Kč
USA, akční sci-fi, 142 min., mládeži přístupný, český dabing
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, který je další kapitolou
filmové série Spider-Man: Homecoming! Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se
svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na
pár týdnů superhrdinství a užívat si vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu
agent Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat, proč na starý kontinent
útočí obří elementálové.
Hrají: Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Angourie
Rice, Hemky Madera, Numan Acar, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Martin Starr, Jon
Favreau, Tony Revolori, Michael de Roos, Darren Lee Campbell
Režie: Jon Wats
SRÁŽKA S LÁSKOU
Sobota 20. 7. | 20:00 hod.
USA, romantická komedie, 125 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Romantická komedie plná nekorektního humoru, ve které Charlize Theron a Seth Rogen
excelují jako nesourodý pár, kterému byste na první pohled moc šancí rozhodně nedali.
Ona chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským nadáním, která
má ve svém životě všechno pod kontrolou. On talentovaný novinář, hipster a potížista,
který se nejlépe cítí ve své šusťákovce, kapsáčích a teniskách. Když na sebe nečekaně
narazí, Charlotte se právě připravuje na kandidaturu na prezidentský úřad a ke zděšení
svých poradců si jako autora svých budoucích projevů impulzivně najímá Freda. Fred tak
do Charlottina oslnivého světa společenské smetánky vtrhne jako uragán a o skandály
rázem není nouze. Když zprvu nenápadné jiskření mezi Fredem a Charlotte přeroste v
milostný poměr, můžete si byt jisti, že tak zvláštní pár svět ještě neviděl. A to ještě nikdo
netuší, co přijde, až to rozjetí milenci teprve pořádně roztočí.
Hrají: Charlize Theron, Seth Rogen, Alexander Skarsgård, Andy Serkis, O'Shea Jackson Jr.,
June Diane Raphael, Randall Park, Ravi Patel, Tristan D. Lalla, Bob Odenkirk, Xiao Sun,
Anton Koval
Režie: Jonathan Levine
LVÍ KRÁL
Neděle 21. 7. | 17:00 hod.
USA, animovaný, 109 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Snímek od studia Disney se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník
všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje
se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar,
původní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik,
dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových
přátel musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.
Režie: Jon Favreau

X-MEN: DARK PHOENIX, 3D
Středa 24. 7. | 20:00 hod.
USA, sci-fi, 114 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchrannou misi na oběžné dráze k
ohrožené posádce raketoplánu, zdá se, že mají vše pod kontrolou a operace probíhá
zdárně. Ale zdání klame. Jean je zasažena neznámou a smrtící kosmickou silou, která ji
promění v jednoho z nejsilnějších mutantů. I s podporou ostatních X-Menů Jean zápasí
nejen se svou nově nabitou a nestabilní silou, ale i se svými osobními démony. Postupně
se dostává do děsivé spirály a ztrácí nad sebou kontrolu. Navíc její myšlení začíná
ovlivňovat tajemná postava, která přichází s nebezpečnými návrhy na využití její ničivé
síly. Grey se mění v Dark Phoenix a stává se hrozbou nejen pro své nyní již bývalé přátele
z řad mutantů, ale pro celou planetu. X-Meni tak musí čelit svému nejbližšímu i
nejničivějšímu nepříteli – jednomu z nich.
Hrají: Sophie Turner, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Jessica
Chastain, Nicholas Hoult, Evan Peters, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi SmitMcPhee, Andrew Stehlin, Ato Essandoh, Scott Shepherd, Summer Fontana, Kota
Eberhardt, Lamar Johnson, Julian Bailey
Režie: Simon Kinberg
THE BEACH BUM
Čtvrtek 25. 7. | 20:00 hod.
USA/Francie/V.Británie, komedie, 95 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Tak trochu jako kdyby se Big Lebowski bratrů Coenů posunul směrem ke Strachu a hnusu
v Las Vegas Terryho Gilliama. Hlavní hrdina vypadá jako plážový povaleč, chová se jako
plážový povaleč a ze všeho nejvíc to prostě a jednoduše je plážový povaleč, obejda a
vagabund. Věčně je pod vlivem čehokoliv omamného, co je zrovna po ruce, a žije ve
velkém stylu mimo jakákoliv popsatelná kritéria, životem projíždí podle pravidel
vytvořených jen sobě na míru. Říká si Moondog. K tomu je ale básník a je až nechutně
bohatý. Občas si na to dokonce vzpomene, stejně jako na to, že má dceru a ženu, která ho
miluje a současně podvádí se slavným Snoop Doggem. Moondog se potácí a svoje
neuvěřitelné eskapády vyvádí stejně tak na ulici jako na luxusních večírcích, až po jednom
z nich narazí autem do stromu a musí na odvykačku. Jenže tam není žádná zábava a už
vůbec tam nejsou drogy ani pořádný pití, proto raději uteče. Díky nehodě o všechno
přišel, protloukat se po známých a po ulici mu ale vždycky slušelo. Je pořád v pohodě a
přitom pořád něco píše.
Hrají: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher, Stefania LaVie Owen, Zac Efron,
Jonah Hill, Martin Lawrence, Jimmy Buffett, Donovan St V. Williams, Jerry Ascione,
Joshua Ritter, Karla Goodwin
Režie: Harmony Korine
DĚTSKÁ HRA

Pátek 26. 7. | 20:00 hod.
USA, horor, 88 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Andy dostane k narozeninám úžasnou hračku, která překračuje všechny představy a
fantazie. Nejnovější výkřik technologií, funkcemi a možnostmi nabušená panenka, která
umí cokoliv. Už to není jenom hračka, je to ten nejlepší kamarád. Je roztomilá jako obrázek
a dětem přináší jenom nadšení a štěstí. Andymu a jeho mamince ale přinese jeho nová
panenka ještě něco navíc . . . hrůzu, děs a strach o život. Nikdo totiž netuší, že tahle
panenka je zlá jako všechna pekla světa, že dokáže zabíjet, že vraždí moc ráda a navíc s
vynalézavostí těch největších psychopatů. Andy i jeho máma Chuckyho opravdovou
podstatu brzy poznají, pomoci se ale nedočkají. Takovéhle pravdě totiž nikdo nevěří. A
pokud uvěří, tak nepřežije, aby ji mohl potvrdit. Jako třeba soused, jehož záhadně přejela
vlastní sekačka na trávu . . . Dobrou noc, Andy
Hrají: Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman, Ty Consiglio, Nicole Anthony,
Mark Hamill
Režie: Lars Klevberg
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
Sobota 27. 7. | 16:00 hod.
USA/Japonsko, animovaný, 104 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Historicky první hraný film o Pokémonech vychází z fenoménu jedné z nejpopulárnějších
multigeneračních zábavních značek všech dob. Pikachu se představí v roli detektiva.
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.
Režie: Rob Letterman
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Sobota 27. 7. | 20:00 hod.
Německo, komedie, 111 min., vstupné 120 Kč, mdo 12 let nevhodný, český dabing
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý den
dostanou jednu ze svých věcí zpět. Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez
čeho nelze žít, je přátelství
Hrají: Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer, Miriam Stein, Hannelore Elsner,
Wolfgang Stumph, Katharina Thalbach, Johannes Allmayer, Maria Furtwängler, Sarah
Viktoria Frick, Artjom Gilz, Daniel Flieger, Nora Boeckler
Režie: Florian David Fitz
IBIZA
Středa 31. 7. | 20:00 hod.

Francie, komedie, 94 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Philippe a Carole se před nedávnem potkali. Oba jsou rozvedení. Zamilovali se do sebe až
po uši a Phillipe udělá cokoliv, aby si na svou stranu získal Caroliny děti, které z něj
nejsou zrovna odvařené. Navrhne jejímu synovi, že pokud udělá maturitu, může vybrat
letní dovolenou. A… hurá na Ibizu! Phillipova představa o venkovské rodinné idylce se
rychle rozplynula a nastal čas nabrat síly na nejdivočejší jízdu jeho života.
Hrají: Christian Clavier, Mathilde Seigner, Pili Groyne, Joey Starr, Olivier Marchal,
Frédérique Bel, Louis-Do de Lencquesaing, Philippe Laudenbach, Xavier Robic, Blanca
Jara, Monique Martial
Režie: Arnaud Lemort
Změna programu vyhrazena.

