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SLUNOVRAT
Čtvrtek 1. 8.  | 20:00 hod.  
USA, horor, 146 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Vztah Dani  a  Christiana  už  nestojí  za  nic.  Možná to  ale  spraví  výlet  do  severní
Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé vesničce odstřihnuté od okolního světa se
tu jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si
užívají bezstarostné prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy nezapadá. Vše se
ale zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům, při kterých se místní ráj na zemi
mění v čím dál děsivější  peklo. Horor Ariho Astera ukazuje,  že za bílého dne se
mohou odehrávat ty nejtemnější věci.
Hrají:   Florence  Pugh,  Will  Poulter,  Jack  Reynor,  William  Jackson  Harper,  Julia
Ragnarsson,  Björn  Andrésen,  Anna  Åström,  Henrik  Norlén,  Liv  Mjönes,  Louise
Peterhoff, Ellora Torchia, Gunnel Fred, Isabelle Grill,  Anki Larsson, Lars Väringer,
Mats  Blomgren,  Vilhelm  Blomgren,  Tove  Skeidsvoll,  Anders  Beckman,  Rebecka
Johnston
Režie:  Ari Aster

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Pátek    2. 8. | 20:00 hod.
Středa  7. 8. | 20:00 hod
USA, akční, 136 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Když ti  dva stanuli  poprvé tváří  v  tvář  ve filmu Rychle  a  zběsile  7,  byla z  toho
nenávist  na  první  pohled.  Prodloužená ruka Spravedlnosti  Luke Hobbs a zběhlý
agent  britské  tajné  služby  Deckard  Shaw  byli  proti  své  vůli  nakonec  donuceni
spolupracovat a navzdory nekonečné averzi se jim to poměrně dařilo. I proto je asi
nemělo zaskočit, že dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění jedné tajné
britské  agentky,  která  údajně  přešla  do  nepřátelského  tábora.  Shaw  má  v  téhle
operaci  poměrně  jasnou  motivaci,  protože  jejich  společným  cílem  je  jeho  mladší
sestra Hattie. Řečeno slovy klasika, všechno je jinak, což Hobbs i Shaw zjistí hned
poté,  co  ji  najdou.  Hattie  se  totiž  na  vlastní  pěst  pokusila  zastavit  jistého  pana
Brixtona, který usiluje o vyhlazení poloviny lidstva, a sebrala mu něco, co k tomu
dost potřebuje. A protože Brixton má materiální a překvapivě i fyzickou převahu,



musí  vzít  Hobbs  i  Shaw  nohy  na  ramena.  Honička  vede  přes  deštivý  Londýn,
radioaktivitou  zamořené  okolí  Černobylu  až  na  Hobbsovu  rodnou  Samou  v
Polynésii. Jenže před některými lidmi se prostě utéct nedá.
Hrají:  Dwayne Johnson,  Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba,  Eiza González,
Eddie  Marsan,  Joe  Anoa'i,  Teresa  Mahoney,  Stephanie  Vogt,  Eliana  Sua,  Amar
Adatia, Daniel Eghan, Antonio Mancino, Stella Stocker, Helen Mirren
Režie:  David Leitch

ALADIN
Sobota  3. 8. | 17:00 hod.
USA, fantasy, 128 min., vstupné 100 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:  Will Smith, Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Billy
Magnussen,  Nasim Pedrad, Navid Negahban, Kamil  Lemieszewski,  Numan Acar,
Joey Ansah
Režie: Guy Ritchie

PSÍ POSLÁNÍ 2
Neděle 4. 8. | 17:00 hod.
USA, fantasy, 108 min., vstupné 50 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšného rodinného
filmu Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey nový smysl
života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa,
která si  nedokázali  ani ve snu představit.  Tak začíná Baileyho dobrodružná cesta
několika  životy  naplněnými  láskou,  přátelstvím,  věrností  a  také  několika  fakt
skvělými drbáními na bříšku.
Hrají:  Dennis  Quaid,  Marg Helgenberger,  Kathryn Prescott,  Betty  Gilpin,  Henry
Lau, Josh Gad, Abby Ryder Fortson, Jake Manley, Ian Chen, Daniela Barbosa, Jeff
Roop, Johnny Galecki
Režie:  Gail Mancuso

DIEGO MARADONA
Čtvrtek  8. 8. | 20:00 hod.
Velká Británie, dokumentární, 130 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou velkou rodinu. Díky
obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů fanoušků po
celém  světě.  V  Neapoli,  kde  by  i  ďábel  potřeboval  bodyguarda,  se  Diego  stává
Bohem. Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát a Diego skrývá svou lidskou tvář čím



dál víc pod masku Maradony. Tomu nejsou cizí divoké večírky, nevěry, podvody,
kokain  ani  pletky  s  mafií.  Zničující  spirála  se  roztáčí.  Strhující  portrét  jedné  z
nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností vůbec poskládal držitel Oscara Asif
Kapadia z více než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu.
Hrají: Diego Armando Maradona
Režie:  Asif Kapadia

NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
Pátek  9. 8. | 20:00 hod.
USA, horor, 108 min., vstupné 120 Kč,  do 15 let nevhodný, s titulky
V opuštěném  domě  úplně  na  konci  města  najde  parta  teenagerů  knihu,  která  je
strašnější, než cokoliv, co si kdy dovedli představit. Zanechala ji tu mladá dívka s
hrozivým tajemstvím ještě před tím, než sama beze stopy zmizela. Starobylá kniha je
plná děsivých příběhů a ještě děsivějších monster, ale není tak úplně ke čtení. Kniha
naopak čte toho, kdo s ní přijde do styku. Přečte jeho největší noční můry, napíše z
nich  příběh  a  začne  ho  vyprávět  a  odvíjet  i  ve  skutečném  životě.  A  to  včetně
hrozivých příšer. Parta teenagerů se dostala na místo neobvyklého zla. Neměli tuhle
knihu nikdy otevírat a měli včas utéct. Neutekli. Proto teď musí čelit svému strachu,
nočním můrám a děsům, které je přišly zabít.
Hrají:  Zoe  Margaret  Colletti,  Gabriel  Rush,  Austin  Abrams,  Dean  Norris,  Gil
Bellows, Lorraine Toussaint, Javier Botet, Stephanie Belding
Režie:   André Øvredal

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Sobota  10. 8. | 17:00 hod.
Sobota  24. 8. | 17:00 hod.
USA, animovaná komedie, 100 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a
chránit  jeho  dítě,  ať  už  to byl  chlapeček Andy nebo holčička Bonnie.  Když však
Bonnie  přinese  do  svého  pokojíku  novou  hračku,  které  říká  „Vidlík“,  otevře  se
Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
Režie:  Josh Cooley

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Neděle   11. 8. | 17:00 hod.
Sobota  17. 8. | 17:00 hod.
USA, animovaná komedie, 86 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své
paničky  Katie,  a  už  jsou  na  obzoru  další  nečekané  změny.  Nejdřív  se  k  nim
nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký čas odjela,  a když se
vrátila,  přivezla  s  sebou miminko.  Jelikož  bylo  naprosto  bezbranné a  neschopné,



začal ho Max na každém kroku hlídat a chránit. Z ustavičných starostí si vytvořil
nervový tik, na který veterinář Maxovi naordinoval pobyt na venkově. Veliká chyba!
Pobyt  v  přírodě  znamená  pro  každé  městské  zvíře  doslova  peklo,  tvořené
nepřátelskými venkovany (nejhorší jsou krocani). Ani Maxovi kamarádi z prvního
dílu nezažívají zrovna dobré časy. Jeho psí láska Brigitte dostane na hlídání Maxovu
nejoblíbenější hračku, která jí spadne do bytu plného vzteklých koček, a ona se pro ni
musí  v  přestrojení  právě  za  kočku vydat.  Panička  bílého  králíka  Snížka  se  zase
zhlédla v superhrdinech, a tak ho obléká do směšných oblečků. To by Snížkovi až tak
nevadilo,  kdyby  za  ním kvůli  jeho  superhrdinské pověsti  nepřišla  fenka Daisy  a
nepožádala ho o pomoc s misí, na kterou králík nemůže stačit. Jestli mají obstát, musí
se Max, Brigitte a Snížek postavit svým vlastním strachům a obavám. V první řadě
ale zažijí kupu psí, kočičí, křeččí a ptačí srandy v příběhu, po němž se už nikdy na
své chlupaté parťáky nebudete dívat stejnýma očima.
Režie:  Chris Renaud

DĚTSKÁ HRA
Středa  14. 8. | 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

PAVAROTTI
Čtvrtek  15. 8.  | 20:00 hod. 
V.Británie/USA,  životopisný  dokument,  114  min.,  vstupné  100  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

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Pátek      16. 8. | 20:00 hod.  
Čtvrtek  22. 8.  | 20:00 hod. 
USA, drama, 159 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Film je natočen podle skutečných událostí a odehrává se koncem 60. let. Hlavními
postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton a jeho dlouholetý kaskadér
Cliff  Booth.  Slávu si  slibují  od slavné a krásné sousedky,  jíž  není  nikdo jiný než
herečka Sharon Tate. Ta je v době, kdy její manžel, režisér Roman Polanski natáčí v
Evropě,  zavražděna  fanatickým  sériovým  vrahem  Charlesem  Mansonem  a  jeho
"rodinou".
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim
Roth,  Michael  Madsen,  Damian Lewis,  Timothy Olyphant,  Emile  Hirsch,  Damon
Herriman, Dakota Fanning, Lena Dunham, Lorenza Izzo, Clifton Collins Jr.,  Bruce
Dern,  Luke  Perry,  Austin  Butler,  James  Marsden,  Rafał  Zawierucha,  Zoë  Bell,
Nicholas Hammond
Režie: Quentin Tarantino

HODINÁŘŮV UČEŇ
Neděle  18. 8. | 17:00 hod. 
ČR/SR, pohádka, 102 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti 
Nad kolébkou novorozeného Urbana  stojí  tři  sudičky:  dva  dobří  duchové  osudu
mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba
bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář
a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou
Laurou a svatba je na spadnutí.  Mistr proto pošle svého učně do světa s úkolem
hledat bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky vůbec
existují,  ale  pokud  je  Urban  nepřinese,  Laura  se  jeho  ženou  nikdy  nestane.
Hodinářův učeň se tedy vydává na dalekou cestu plnou překážek a úkolů,  které
musí  překonávat  statečností,  hodinářským  umem  a  dobrým  srdcem.  Láska  k
milované Lauře ho žene vpřed, zatímco v patách má své tři sudičky, dvě pomáhají a
jedna škodí.



Hrají: Jana  Plodková,  Jaroslav  Plesl,  Václav  Neužil  ml.,  Viktor  Preiss,  Dana
Droppová,  Michal  Balcar,  Miroslav  Krobot,  Jakub  Žáček,  Pavlína  Štorková,  Éva
Bandor, Sebastian Pöthe
Režie:  Jitka Rudolfová

ANNABELLE 3
Středa  21. 8. | 20:00 hod.
USA, horor, 106 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Annabelle  3  je  třetím  pokračováním  velmi  úspěšné  hororové  série  scénáristy  a
producenta  Jamese  Wana,  ve  kterém  se  opět  potkáváme  s  neblaze  proslulou
panenkou poprvé představenou ve filmu V zajetí démonů. Ed a Lorraine Warrenovi
kdysi bezpečně uložili démony posedlou panenku za posvěcené sklo v místnosti s
dalšími  artefakty zla  a přizvali  kněze,  aby úkryt  zpečetil  požehnáním. Kdo mohl
ovšem tušit, že Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti a svět zažije další děsivý
útok temných sil.
Hrají: Mckenna  Grace,  Madison  Iseman,  Vera  Farmiga,  Patrick  Wilson,  Steve
Coulter, Katie Sarife, Eddie J. Fernandez, Stephen Blackehart, Kenzie Caplan, Emily
Brobst
Režie: Gary Dauberman

BOUŘLIVÉ VÝŠINY
Pátek  23. 8. | 20:00 hod.  
Velká Británie, romantický, 129 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Mladý chlapec neznámého původu je zachráněn před chudobou. V nové rodině se
brzy projeví silné pouto mezi ním a nevlastní sestrou Cathy. Román Na větrné hůrce
Emily Brontëové se dočkal nespočtu adaptací. Po klasických verzích Buñuelových,
Rivettových  či  Wylerových  se  do  osudového  příběhu  pustila  britská  režisérka
Andrea Arnoldová.  Citlivá pozorovatelka ve  svém naturalistickém čtení  předlohy
odmítá konvence většiny literárních adaptací, nesoustředí se na dialogy, ale spíše na
vyprávění  pomocí  strohých,  přesto  podmanivých  obrazů,  v  nichž  se  odráží  jak
gotické tóny knihy, tak jemné pohnutky v chování hrdinů.
Hrají: James Howson, Kaya Scodelario, Nichola Burley, Oliver Milburn, Paul Hilton,
Steve Evets, Solomon Glave, Shannon Beer, Lee Shaw, Amy Wren
Režie: Andrea Arnold

LVÍ KRÁL
Neděle 25. 8. | 17:00 hod.
USA, animovaný, 109 min., vstupné 100 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

SRÁŽKA S LÁSKOU
Středa  28. 8. | 20:00 hod.
USA, romantická komedie, 125 min., vstupné 120 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

ANNA
Čtvrtek  29. 8. | 20:00 hod.  
Francie, thriller, 118 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Za  okouzlujícím  půvabem  Anny  Poliatovy,  pařížské  top  modelky,  se  skrývá
tajemství,  díky  kterému  se  ocitne  v  centru  nebezpečné  operace,  rozehrané
špičkovými  agenty  soupeřících  tajných  služeb.  Film  Anna  je  strhující  a  nervy
drásající jízda plná překvapivých zvratů, vášnivých vztahů a dechberoucí akce.
Hrají:  Sasha Luss,  Helen Mirren,  Luke Evans,  Cillian Murphy,  Nikita Pavlenko,
Alexej  Maslodudov,  Eric  Godon,  Ivan  Franěk,  Jean-Baptiste  Puech,  Adrian  Can,
Alison Wheeler, Andrew Howard
Režie: Luc Besson

PŘES PRSTY
Pátek  30. 8. - sobota 31. 8 | 20:00 hod.  
ČR, sportovní komedie, 101 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný



Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda  a
Pavla  jsou  parťačky,  které  obětují  beach  volejbalu  všechno.  Tedy  skoro  všechno.
Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem chce co
nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim
podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá
svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra.
Hrají:  Petra  Hřebíčková,  Jiří  Langmajer,  Denisa  Nesvačilová,  Vojtěch  Dyk,  Jakub
Prachař,  Zdena  Hadrbolcová,  Radka  Pavlovčinová,  Kristína  Greppelová,  Marek
Taclík, Leoš Noha, Igor Chmela, Jan Komínek, Jakub Gottwald, Marián Miezga, Ján
Jackuliak, Markéta Krejčová, Barbora Mudrová 
Režie: Petr Kolečko

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Sobota  31. 8. | 17:00 hod.
USA, animovaná komedie, 97 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Rozzlobení  nelétaví  ptáci  a  zákeřní  zelení  vepři  jsou  opět  ve  při  v  animovaném
komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Když se objeví nový nepřítel, který
hrozí zničením Ptačího i  Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák),  Žluťas,
Bombas,  Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem,
jeho  asistentkou  Courtney  a  vepřovým  sádlem  mazaným  vynálezcem  Garrym.
Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit
domovy ptáků i vepřů.
Režie: Thurop Van Orman, John Rice

                                                Změna programu vyhrazena.


