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LVÍ KRÁL, 3D
Neděle   1. 9. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 118 min., vstupné 130 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

PŘES PRSTY
Středa   4. 9.  | 19:00 hod.
Sobota   7. 9.  | 19:00 hod.
Středa  18. 9. | 19:00 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

ŽENY V BĚHU
Čtvrtek  5. 9. | 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  Hofmann,  Arnošt  Goldflam,  Lucia  Siposová,  Klára
Melíšková, Jaromír Dulava, Tereza Těžká
Režie:  Martin Horský

TO KAPITOLA 2
Pátek  6. 9. | 19:00 hod.
USA, horor, 165 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové
Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let.
Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v
jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní
hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach… a
čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.
Hrají:  James  McAvoy,  Jessica  Chastain,  Bill  Skarsgård,  Bill  Hader,  Sophia  Lillis,  Finn
Wolfhard, Javier Botet, Jaeden Martell, James Ransone, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer,
Jeremy Ray Taylor,  Jackson Robert Scott,  Chosen Jacobs,  Andy Bean,  Jay Ryan,  Xavier
Dolan, Isaiah Mustafa, Teach Grant, Rob Ramsay, Ryan Kiera Armstrong
Režie: Andy Muschietti

HODINÁŘŮV UČEŃ
Sobota   7. 9. | 16:00 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

MLÁDÍ VE VERŠÍCH
Neděle  8. 9. | 14:00 hod.
Po projekci filmu bude následovat beseda.
Mladí nebo Mládí? Záleží na úhlu pohledu. Krátkometrážní dokumentární film pojednává
o vztahu mladých účastníků festivalu Ortenova Kutná Hora k veršům, ať už vlastním
nebo cizím a tedy k poezii jako takové. V další rovině film vypráví o mládí básnického
génia Jiřího Ortena, kterému je kutnohorský básnický festival zasvěcen. Máme možnost si
tímto způsobem připomenout 100.  výročí  od narození  Jiřího Ortena i  se  zamyslet  nad
úlohou poezie v životě současné mladé generace.
Režie: Milan Klíma

KRVAVÁ NEVĚSTA
Středa  11. 9.  | 19:00 hod.
USA, horor, 96 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Grace  si  bere  za  muže  Alexe  Le  Domase,  pohledného a  úspěšného  mladíka  z  bohaté
rodiny, která své jmění získala vymýšlením a prodejem deskových her. Leckterá dívka o
takovou lásku a její svatební naplnění marně usiluje či aspoň tajně sní. Grace navíc tímto
sňatkem konečně získává rodinu, protože krutý osud z ní před časem učinil sirotka. Le
Domasovi  sice  nepůsobí  úplně  běžným  dojmem,  ne  každý z  nich  se  z  tohoto  sňatku
raduje, ale Grace je šťastná a zamilovaná a tak tomu nevěnuje příliš velkou pozornost. Po
svatebním  obřadu  se  Grace  dozvídá,  že  je  nyní  již  téměř  oficiální  součástí  rodiny  Le
Domasů. A aby její přijetí bylo úplné, musí si s nimi ještě po půlnoci zahrát některou z
jejich tradičních rodinných her,  kterou si  sama vylosuje.  A její  volba padne na hru na
schovávanou.  Pravidla jsou jednoduchá,  nevěsta se musí schovat  tak,  aby ji  do svítání
nikdo z její nové rodiny nenašel. Jak prosté. Grace ale netuší, že zatímco si ve velkém sídle
Le Domasů hledá vhodný úkryt, její budoucí příbuzní a jejich služebnictvo vytahují různé
střelné, bodné i  sečné zbraně. A jen co dozní tradiční „Před pikolou za pikolou nikdo
nesmí stát“,  vyrazí na lov nevěsty,  který má skončit  velmi krvavým zapikáním. Grace
naštěstí  brzy  pochopí,  která  bije,  a  rozhodně  svou  kůži  nechce  prodat  lacino.  Když
zdánlivě křehkou nevěstu zaženete do kouta, nemůžete se pak divit, když se začne bránit.



Tahle svatební noc bude krvavá a dlouhá a je dost možné, že na jejím konci nezbydou
žádní živí svatebčané.
Hrají: Samara Weaving, Mark O'Brien, Andie MacDowell, Adam Brody, Henry Czerny,
Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque, John Ralston, Daniela
Barbosa
Režie:  Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

NABARVENÉ PTÁČE
Čtvrtek  12. 9. | 19:00 hod. 
Neděle    22. 9. | 19:00 hod. 
ČR/SR/Ukrajina, válečné drama, 169 min., vstupné 140 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Ve  snaze  uchránit  své  dítě  před  masovým vyhlazováním Židů,  rodiče  posílají  syna  k
příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak
je  dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským
světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné
fyzické přežití  ale po válce střídá jiný boj.  Boj,  kterého si ani není vědom, boj sama se
sebou,  boj  o  svou  duši,  o  svojí  budoucnost...  Nabarvené  ptáče  je  hluboce  dramatický
příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a
nevinností a láskou na straně druhé. Je to první a nejslavnější román autora knih „Byl jsem
při  tom“  a  „Pinball“  -  jednoho  z  nejvýznamnějších  a  nejvýraznějších  a  světových
spisovatelů minulého století Jerzyho Kosińského.
Hrají:  Petr Kotlár, Stellan Skarsgård, Udo Kier, Harvey Keitel, Julian Sands, Lech Dyblik,
Alexej  Kravčenko,  Pavel  Kříž,  Petr  Vaněk,  Radim  Fiala,  Jitka  Čvančarová,  Filip
Kaňkovský, Michaela Doležalová, Lukáš Hložek, Júlia Vidrnáková, Barry Pepper, Milan
Šimáček, Veronika Schönová, František Jílek
Režie:  Václav Marhoul

ZLATOKOPKY
Pátek   13. 9. | 19:00 hod.
USA, krimikomedie, 110 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Striptérka Ramona vede tým stejně protřelých striptýtových tanečnic, které se rozhodnou
svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.
Hrají: Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Jennifer Lopez, Madeline Brewer, Frank
Whaley, Keke Palmer, Mercedes Ruehl, Cardi B, Trace Lysette, Lizzo, Jon Glaser, Stormi
Maya
Režie: Lorene Scafaria

PSÍ POSLÁNÍ 2
Sobota   14. 9. | 16:00 hod.
USA, fantasy, 108 min., vstupné 100 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

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Sobota   14. 9. | 19:00 hod.
USA, drama, 159 min., vstupné 100 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

PLAYMOBIL VE FILMU
Neděle  15. 9. | 16:00 hod.
Francie/Německo, animovaný, 99 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Po Transformers nebo Legu si svůj celovečerní film vydupaly i figurky Playmobil. Do kin
tak může vtrhnout velkolepé animované dobrodružství „Playmobil ve filmu“ plné zábavy
a fantazie. V jednom příběhu se potkají piráti, kovbojové, Vikingové, Římané, dinosauři,
kouzelná víla, tajný agent, dobrodruh a dvě děti, které mocné kouzlo vtáhlo ze světa lidí
do nekonečného světa Playmobil.
Režie:  Lino DiSalvo

PANSTVÍ DOWNTON
Neděle  15. 9. | 19:00 hod.
Velká Británie, drama, 122 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Jeden  z  nejslavnějších  televizních  seriálů  moderní  éry,  dospěl  k  velkolepé  závěrečné
kapitole, která se odehraje v kinech. Stejnojmenný film završuje často neuvěřitelné osudy
příslušníků starobylého rodu Crawleyů a jejich služebnictva.
Panství  Downton  je  dokonalá  kronika  života  příslušníků  britské  aristokracie  a  jejich
zaměstnanců v prvních desetiletích dvacátého století. Tlak, který vyvolává moderní doba,
přímo kontrastuje s prostředím, jež je založeno na respektu k tradicím a zažitým rituálům.



Majitelé  panství,  Crawleyovi,  ale  tuší,  že  pokud  nepůjdou  s  dobou  a  nepodstoupí
dobrovolnou modernizaci, nemají naději na přežití. 
Hrají: Michelle Dockery, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Joanne
Froggatt,  Hugh Bonneville,  Sophie McShera, Allen Leech,  Jim Carter,  Matthew Goode,
Penelope Wilton
Režie:  Michael Engler

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Čtvrtek 19. 9. | 19:00 hod.
USA, akční, vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Ještě  jednou,  naposled  a  osudově  přichází  do  kin  John  Rambo  v  podání  Sylvestra
Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý
příběh legendární postavy akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho
uzavře tam, kde snímkem První krev začal. Doma v Americe. Nakonec ho i tady dožene
minulost. Rambo bude nucen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé pomsty.
John Rambo se konečně vrátil domů. Usadil se na ranči v Arizoně a své běsy zabijácké
minulosti se snaží vyhnat klidným životem kovboje v americkém zapadákově. Najde i pár
lidí, které má rád a na kterých mu záleží. Má šanci dojít i smíření. A právě obyčejný pocit,
že má konečně pro co žít, ho nelítostně vrátí tam, odkud se snaží utéct. Do světa zabíjení.
Hrají:  Sylvester Stallone, Paz Vega, Joaquín Cosio, Yvette Monreal, Óscar Jaenada, Sheila
Shah,  Sergio  Peris-Mencheta,  Adriana  Barraza,  Jessica  Madsen,  Owen  Davis,  Manuel
Uriza, Marco de la O
Režie: Adrian Grunberg

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Pátek   20. 9. | 19:00 hod.
Sobota 21. 9. | 19:00 hod.
Středa  25. 9. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 95 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Jaký je  život  rozvedených mužů,  oddělených naštvanou exmanželkou od stolu,  lože a
účtu?  Jak  zapůsobí  rozvod  na  jejich  morálku  a  sebevědomí?  Hlavní  hrdina  Rudolf,
noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou
nucen  přestěhovat  se  z  přepychu velkoměsta  do venkovského  hotelu,  který  vlastní  se
svým prostopášným bratrem Arnoštem. Rozladěn nastalou situací zmítá se Rudolf mezi
odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje
notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, musejí se
pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu, které tak
nějak omylem vyhlásili válku. Díky vytrvalému výchovnému působení hotelové recepční
Nikoly  se  Rudolf  ovšem  přece  jen  pokusí  navázat  monogamní  vztah,  z  něhož  se  ke
všeobecnému překvapení vyvine vážná známost. Svět je ale malý a lež má krátké nohy.
Obzvláště když role „deux ex machina" připadne Rudolfově exmanželce Marii. Stranou



dění  ovšem  nezůstane  ani  Rudolfův  a  Mariin  podivínský  syn  Bohdan,  který  svým
rodičům nedaruje vůbec nic.
Hrají:   Marek  Vašut,  Jitka  Čvančarová,  Miroslav  Etzler,  Vanda  Hybnerová,  Berenika
Kohoutová, Vincent Navrátil
Režie: Zita Marinovová

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Sobota  21. 9. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 97 min., vstupné 110 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

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA, 3D
Neděle  22. 9. | 16:00 hod.
USA, akční sci-fi, 130 min., vstupné 130 Kč, 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

JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Čtvrtek 26. 9. | 19:00 hod.
Neděle   29. 9. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 102 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař,
grafik,  výtvarník  nebo  divadelní  režisér…  A  především  legenda  české  kultury,  která
ovlivnila několik generací. 
Hrají: Jiří Suchý
Režie: Olga Sommerová

RYCHLE A ZBĚSILE:HOBBS A SHAW



Pátek  27. 9. | 19:00 hod.
USA, akční, 136 min., vstupné 120 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

NÁRODNÍ TŘÍDA
Sobota   28. 9. | 19:00 hod.
ČR/Německo, drama, 91 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma
chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okraji  Prahy a
každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Večer,  když sídlištěm bloudí divoká zvířata,
chodí  se svými kumpány na jedno.  Vandam se  snaží  udělat  dojem na Lucku,  která  v
sídlištní hospodě točí pivo. Často a rád se porve. Je znalec dějin a válek. Má pocit, že svět
míří k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak cvičí, aby byl na tu poslední rozhodující
bitvu nachystaný.  A taky k tomu vychovává Psycha,  mladého kluka, se kterým natírá
střechy panelových domů. Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají „národní hrdina“.
Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle
stejnojmenné  knihy  Jaroslava  Rudiše  v  hlavní  roli  s  Hynkem  Čermákem  kombinuje
dramatický příběh s černým humorem.
Hrají:   Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil ml., Jiří Langmajer,
Martin  Sobotka,  Erika  Stárková,  Lubor  Šplíchal,  Andrej  Polák,  Martin  Siničák,  Bára
Vozková, Terezie Vraspírová
Režie:  Štěpán Altrichter

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Neděle  29. 9. | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 100 min., vstupné 100 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

                                                      Změna programu vyhrazena.


