PROGRAM KINA CENTRUM ŘÍJEN 2019

1. - 2. 10.
17:00 VS
110 Kč
TLAPKOVA PATROLA
Animovaný, rodinný, USA, 70‘, dabing
V Adventure Bay se schyluje k velké udá losti. Neohrožená Tlapková patrola totiž zažije svoje nejnovější a speciá lní
dobrodružství v kinech na velkém plá tně. Kluk Ryder a jeho psí záchraná řský tým představí ú plně nové epizody, ve
kterých bude mít své místo a dů ležitý ú kol každý z členů skupiny a jeho zvlá štní schopnosti. Tedy požá rník Marshall,
technik Rubble, policista Chase, mechanik Rocky, vodní zá chraná ř Zuma i letecká zá chraná řka Skye. Tlapková patrola
má vždy sprá vný směr a vždy najde řešení. Ať se stane cokoliv, Ryder a tlapkový tým nakonec zachrá ní situaci.
Tentokrá te si psí parta zá chraná řů bude muset poradit s nešťastnými tučň á ky, kteří přistá li v lodi na nesprá vném
místě a potřebují se dostat do svého mrazivého domova. Pokusí se přijít na kloub tomu, co trá pí krá vu Bettinu,
zachrá nit auto uvězněné na rozbitém mostě, vyřešit situaci s majá kem a velkou ná kladní lodí a taky zkusí uvést do
pořá dku zmatek, který ve městečku způ sobila velká soutěž melounů . Ú kolů je více než dost, takže tlapky vzhů ru do
akce! Už žá dný plá č a žá dný vztek, Patrola má na vše lék.
1. - 2. 10.
18:00 MS
130 Kč
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
Komedie, romantický, USA, 92‘, titulky, 12+, premiéra
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství.
1. 10.
19:30 VS
130 Kč
TO KAPITOLA 2
Horor, USA, 165‘, titulky, 15+
V pokračová ní nejú spěšnějšího 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 přá telé se dá vno rozešli a žijí vlastní životy.
Mike, jediný, který zů stal v jejich rodném městě, ale svolá vá ostatní členy klubu domů . Přestože jsou poznamenaní
hrů znými zá žitky z minulosti, musí každý z nich překonat svů j nejniternější strach… a čelit klaunovi, který je nyní
mnohem nebezpečnější než kdy jindy.
2. 10.
20:00 VS
250 Kč (studenti, nad 65 let, ZTP sleva 200 Kč)
ROGER WATERS US + THEM
Záznam koncertu, VB, 135‘, titulky, 12+, premiéra
Roger Waters, hudební génius a jedna z hlavních tvů rčích sil legendá rních Pink Floyd, uvá dí svů j dlouho očeká vaný
koncertní snímek Us + Them. Ve vizuá lně dokonalé produkci s dechberoucím zvukem se v něm vrací na koncert v
Amsterdamu, kam zavítal v roce 2018 v rá mci svého světového turné. Na koncertě tehdy zazněly skladby z
nejú spěšnějších alb v kariéře Pink Floyd, konkrétně The Dark Side Of The Moon, The Wall, Animals a Wish You Were
Here, stejně jako z Watersovy poslední só lové desky Is This The Life We Really Want? Waters na filmu opět
spolupracoval s vizioná řským Seanem Evansem – který svů j režisérský talent proká zal už veleú spěšným snímkem
Roger Waters The Wall – aby společně v novém, kreativně prů kopnickém filmu Us + Them inspirovali Watersovou
výjimečně silnou hudbou a předali poselství souná ležitosti, svobody a lá sky.
3. - 4. 10.
17:00 VS
120 Kč
5. - 6. 10.
16:00 VS
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Animovaný, rodinný, VB, USA, Francie, 87‘, dabing, premiéra
Blízké setká ní třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stá dem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství.
Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod zá hadného ná vštěvníka ze vzdá lené galaxie ...
zatím co na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic netuší, protože má plné ruce prá ce s geniá lními ná pady,
jak si vystřelit z farmá ře a rozčílit Bitzera. Brzy však jedna rošťá cká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje. Shaun se
rychle chopí nové příležitosti a vyrá ží na intergalatickou misi na zá chranu malé ná vštěvnice před ďá belskou vlá dní
organizací, která se jí snaží chytit a zneužít pro své nekalé cíle. Podaří se Shaunovi a jeho stá du odvrá tit Farmageddon
na farmě Mossy Bottom? Držte si klobouky, vydá vá me se na vzrušující, dojemné sci-fi dobrodružství z Mossy Bottom
Farm až do hlubokého vesmíru. Cesta tam vede skrz automyčku!
3. 10.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
PARAZIT
Drama, komedie, Jižná Korea, 135‘, titulky, 15+, premiéra
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se
rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se mů že stá t, když se setkají dva tak odlišné světy?
Originá lní dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přiná ší vtipný a nepředvídatelný divá cký
zá žitek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se tak stal nejzá bavnějším vítězem festivalu v
Cannes od dob Pulp Fiction.

3. - 4. 10.
19:15 VS
130 Kč
5. - 6. 10.
19:00 VS
7. 10.
17:30 VS
(titulky)
8. - 9. 10.
17:30 VS
JOKER
Krimi, drama, USA, 122‘, dabing + titulky, 15+, premiéra
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a
šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostá vá se do konfliktu s
brutá lními zloději. Pomalu se roztá čí spirá la udá lostí dosahující hrozivých rozměrů . Všemi opuštěný Fleck se začne
čím dá l více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude zná t pod jménem
Joker.(
4. - 6. 10.
18:15 MS
120 Kč
DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?
Romantická komedie, USA, 95‘, titulky, 12+, premiéra
Každý má svá zamčená osobní tajemství, která neřekne ani té nejlepší kamará dce. Emma, hrdinka romantické
komedie Doká žeš udržet tajemství?, ale v ná valu alkoholu a paniky z turbulencí vyklopí všechny své tajnosti a intimní
pocity nezná mému muži na vedlejším sedadle v letadle. Kdyby se už nikdy nepotkali,nic by se nestalo. Z cizince se
ovšem vyklube očeká vaný Jack Harper, nový nejvyšší šéf v prá ci.
Každý má svá zamčená osobní tajemství, která neřekne ani té nejlepší kamará dce. Emma, hrdinka romantické
komedie Doká žeš udržet tajemství?, ale v ná valu alkoholu a paniky z turbulencí vyklopí všechny své tajnosti a intimní
pocity nezná mému muži na vedlejším sedadle v letadle. Kdyby se už nikdy nepotkali, nic by se nestalo. Z cizince se
ovšem vyklube očeká vaný Jack Harper, nový nejvyšší šéf v práci. Má loco mů že být strašnějšího, než jejich druhé
setká ní... A než pobyt v jedné kancelá ři a asi i v jednom městě. Proč mu jen, proboha, říkala o svém bodu G?! A že by
chtěla zkusit mít penis?! A že kafe v prá ci je ú plně strašný?! Na pomoc musí přispěchat nejlepší kamará dka i šílená
spolubydlící. Všechny společně pak spadnou do víru trapasů , ná hod a komických situací, ze kterých ale i přesto mů že
vzejít překvapivé pozvá ní na rande a lá ska. Lá ska, do které zasá hne další tajemství. Ty má totiž ú plně každý. Ná lož
filmové romantiky Doká žeš udržet tajemství? vznikla podle stejnojmenného knižního bestselleru spisovatelky Sophie
Kinsella. Ten byl přeložen do 40 jazyků včetně češtiny, a po celém světě se ho prodalo přes 40 milionů kusů . Díky
svým ú žasným knižním hrdinká m je Sophie Kinsella mezi čtená řkami z Česka i celého světa oblíbená už dlouhou dobu.
Výborná hodnocení mají její knihy Bohyně v domácnosti, Mů j (téměř) dokonalý život, S kým dnes budeš spá t a hlavně
její Bá ječný svět shopaholiků a další knihy „shopaholické“ série. Podle nich byl natočený i film Bá ječný svět
shopaholiků s Islou Fisher v hlavní roli.
7. - 8. 10.
17:00 MS
100 Kč
TOY STORY 4
Animovaný, rodinný, USA, 100‘, dabing
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chrá nit 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 kamará dů m docela nový velký svět.
7. - 8. 10.
19:30 MS
120 Kč
PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, ČR, 101‘, 12+
Příběh filmu Přes prsty se odehrá vá na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková ) a
Pavla (Denisa Nesvačilová ) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle
tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší
svobodná a bezdětná Linda nechá pe. Zvlá šť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale
stejně nakonec zamotá svérá zný sprá vce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
9. 10.
18:00 MS
60 Kč
SENIOR KLUB (nelze uplatnit další slevy)
LETNÍ HOKEJ
Dokumentární, komedie, sportovní, ČR, 75‘, premiéra
V létě 2017 se mladí hokejisté z východočeského Ná choda vypravili do dalekého Maroka, kde je čekal rozhodně
nejzá bavnější tréninkový kemp jejich dosavadní kariéry. Nepřijeli sem totiž jenom hrá t hokej, ale hlavně se zblízka
sezná mit s místními lidmi a jejich způ sobem života. O několik měsíců později zase hokejisté z marockého Salé zamířili
do České republiky, aby tu v obrá cené podobě zažili to samé. Výsledkem je živý dialog dvou rozdílných kultur, plný
rů zných malých překvapení a osvobozujícího humoru. Naučili se Češi v Maroku smlouvat? Potvrdili tu pověst
hokejové velmoci? Sehnali Maročané v Čechá ch maso halal? Pochopili tu, co je to ofsajd?(
9. 10.
20:15 VS
200 Kč (nelze uplatnit další slevy)
METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M2
Záznam koncertu, USA, 150‘, titulky, premiéra
Velkolepá oslava dvaceti let uniká tního alba S&M – to je zbrusu nový koncertní film Metallica & San Francisco
Symphony: S&M2. Metalová ikona se na začá tku letošního zá ří sešla na jednom pó diu s legendá rním orchestrem, aby
svým největším hitů m dala po mnoha letech opět orchestrá lní podobu. Nenechte si ujít neopakovatelnou show na
velkém plá tně a připomeň te si tak album S&M, výjimečný počin v diskografii jedinečné kapely.

10. - 12. 10.
17:30 VS
BLÍŽENEC HF3 150 Kč
13. - 14. 10.
17:30 VS
BLÍŽENEC 2D
130 Kč
Sci-fi thriller, USA, 117‘, titulky, 12+, premiéra
Blíženec je originá lní akční thriller s Willem Smithem v hlavní roli. Smith hraje Henryho Brogana, elitního ná jemného
zabijá ka, pronásledovaného tajeným mladým vrahem, který doká že předjímat jeho každý tah. Film režíruje oscarový
režisér Ang Lee a produkuje renomovaný tvů rce akčních blockbusterů Jerry Bruckheimer. V dalších rolích se objeví
Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen a Benedict Wong.
10. - 11. 10.
18:00 MS
130 Kč
STEHLÍK
Drama. USA, 149‘, titulky, 15+, premiéra
Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka zabita při bombovém ú toku v newyorském Metropolitním
muzeu umění. Tato tragédie změnila celý jeho život a vrhla jej na dlouhou a strhující odyseu prová zenou nejen
zá rmutkem a pocitem viny, proměnou a vykoupením, ale i lá skou, přá telstvím a světem zločinu. Přes všechnu
nepopsatelnou hrů zu si z onoho osudového dne v mysli uchoval jeden výjev skýtající naději… obraz drobného ptá čka
přivá zaného řetízkem k bidýlku. Stehlíka.(
10. - 13. 10.
20:15 VS
130 Kč
PRAŽSKÉ ORGIE
Drama, komedie, ČR, 112‘, 12+, premiéra
Příběh filmu Pražské orgie ná s zavá dí do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman – často
využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachrá nil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské
misi se sezná mí se svérá znou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlá šené večírky, na nichž každý
hledá ú nik ke krá tké svobodě po svém. Postupně se proti své vů li stane nejen divá kem, ale i ú častníkem dekadentního
představení, v němž mnozí hrají falešně, a nikomu nelze věřit. Zuckermanova pražská ná vštěva, plná bizarních setká ní
s podivuhodným uskupením rů znorodých lidí se brzy stane téměř dobrodružnou a nebezpečnou misí. Zuckerman si
nakonec není jistý, kdo je přítel a kdo je provokatér a donašeč. Kdo jsou lidé z dekadentních orgií v domě syna
slavného malíře? Kdo je vyplašený student, který ho upozorň uje, že musí okamžitě opustit Československo? Kdo je
jeho prů vodce normalizačním peklem, vyhozený divadelní režisér a nyní ú držbá ř v kotelně muzea? A kdo je jeho Olga:
skandalistka a rebelka nebo hrá čka dvojité hry? V ohrožení se ocitá nejen Zuckermanova svoboda, ale možná i jeho
život
12. - 13. 10.

15:15 VS

110 Kč

PSÍ KUSY
Animovaný, rodinný, Kanada, 87‘, dabing
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném světě plném ná strah. Užívá si
nejlepší pochoutky a drbá ní každý den. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného
domova a zažije dobrodružství, které si ani ve snu nedoká zal představit.
14. 10.
18:00 MS
100 Kč
GAUGUIN NA TAHITI - ZTRACENÝ RÁJ
Dokumentární, životopisný, 97‘, titulky, premiéra
Z rá je na Tahiti a Markézá ch až do nejslavnějších muzeí v amerických metropolích. Příběh geniá lního malíře i
životního rebela Paula Gauguina přibližuje snímek Gauguin na Tahiti – ztracený rá j. Nezkrotná touha po svobodě
přivedla talentovaného umělce až na druhý konec světa, aby nakonec zemřel všemi opuštěný v odlehlé vesnici Hiva
Oa. Jeho odkaz nyní uchová vají nejslavnější muzea světa – Metropolitní muzeum v New Yorku, Institut umění v
Chicagu, Ná rodní galerie ve Washingtonu a Muzeum výtvarného umění v Bostonu
14. - 16. 10.
20:15 VS
120 Kč
PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, ČR, 101‘, 12+
Příběh filmu Přes prsty se odehrá vá na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková ) a
Pavla (Denisa Nesvačilová ) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle
tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší
svobodná a bezdětná Linda nechá pe. Zvlá šť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale
stejně nakonec zamotá svérá zný sprá vce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
15. 10.
18:00 MS
100 Kč
BLUESMAN
Dokumentární, hudební, ČR, 75‘, premiéra
Chceš si sá hnout na život? Zkus BLUES! Hudební dokument pro milovníky kytar a blues. Billy Gibbons nebo Eric
Clapton mají jedno společné. Elektrické kytary od českého výrobce RNDr. Petera Jurkoviče. Na motivy jeho příběhu
vznikl film, který propojuje nejen umělce bluesové scény.
15. - 16. 10.

17:30 VS 130 Kč

AD ASTRA
Sci-fi, USA, 124‘, titulky, 12+
Astronaut (Brad Pitt) putuje k vnějším okrajů m sluneční soustavy, aby našel svého otce a odhalil tajemství, cílem najít
svého pohřešovaného otce a odhalit záhadné jevy, které ohrožují život na naší planetě. Při tom odhaluje tajemství,
která zpochybň ují podstatu lidské existence a naše místo ve vesmíru.
Před dvaceti lety se vydal na jednosměrnou cestu k Neptunu otec vesmírného inženýra Roye McBridea (Brad Pitt).
Jeho cílem bylo vyhledat zná mky mimozemské civilizace. Lehce autistický McBride nyní cestuje na okraj sluneční
soustavy v jeho stopá ch. Chtěl by najít otce a pochopit, proč jeho mise selhala. Při cestě začíná odhalovat tajemství,
které ohrožuje přežití naší planety. Astronaut (Brad Pitt) putuje k vnějším okrajů m sluneční soustavy, aby našel svého
otce a odhalil tajemství, cílem najít svého pohřešovaného otce a odhalit zá hadné jevy, které ohrožují život na naší
planetě. Při tom odhaluje tajemství, která zpochybň ují podstatu lidské existence a naše místo ve vesmíru.
16. 10.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
BUDIŽ SVĚTLO
Drama, Slovensko, ČR, 93‘, 12+, premiéra
Slovenská vesnička se připravuje na Vá noce a čtyřicá tník Milan se za rodinou vrací z Německa, kde pracuje. Poklidnou
svá teční atmosféru naruší podezření, že jeho syn je coby člen polovojenské mlá dežnické skupiny zapleten do šokující
udá losti, jež otřá sla místní komunitou. Pů sobivé drama o síle a křehkosti rodinných pout, o individuá lní
zodpovědnosti ve světě, kde xenofobie vítězí nad soucitem s bližním.
17. - 18. 10.
17:00 VS
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 3D
150 Kč
19. - 20. 10.
15:30 VS
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 3D
150 Kč
21. - 23. 10.
17:00 VS
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 2D
130 Kč
Rodinný, fantazy, USA, 120‘, dabing, premiéra
Přešlo pět let. Krá lovna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka Rů ženka dospívá .
Jejich vzá jemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nená vist mezi lidmi a
kouzelnými bytostmi nezmizela. Svatba mezi princem Filipem z krá lovství Ulstead a Rů ženkou ze sousedních Blat je
dů vodem k radosti, a mnozí doufají ve spojenectví mezi znesvá řenými světy. Avšak nečekaný zvrat udá lostí a setká ní s
novými mocnými spojenci dostane Rů ženku a Zlobu na opačné strany Velké vá lky, která podrobí jejich rodinná pouta
ná ročné zkoušce.
17. - 18. 10.
18:30 MS
120 Kč
STAŘÍCI
Drama, ČR, Slovensko, 85‘, 12+, premiéra
V této svérá zné roadmovie se dva bývalí političtí vězni ve více než pokročilém věku vydá vají ve staré obytné dodá vce
napříč republikou s cílem vypá trat a zabít komunistického prokurá tora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy oficiá lně
potrestá n. Bývalí odbojá ři se teď místo totalitní společnosti musí utkat se svým stá řím, se svými rodinami a s
časoprostorem, kterému dá vno nerozumí.
17. - 18. 10.
19:45 VS
120 Kč
19. - 20. 10.
19:00 MS
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie, ČR, 95‘, 12+, premiéra
Jaký je život rozvedených mužů , oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a ú čtu? Jak zapů sobí rozvod na
jejich morá lku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světá k, je po rozvodu
způ sobeném nerozvá žnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu,
který vlastní se svým prostopá šným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou situací zmítá se Rudolf
mezi odhodlá ním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a
sukničká ř Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, musejí se pá nové vypořá dat i s protivnou a všeho schopnou
majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová ), které tak nějak omylem vyhlá sili vá lku. Díky vytrvalému
výchovnému pů sobení hotelové recepční Nikoly (Berenika Kohoutová ) se Rudolf ovšem přece jen pokusí navá zat
monogamní vztah, z něhož se ke všeobecnému překvapení vyvine vá žná zná most. Svět je ale malý a lež má krá tké
nohy. Obzvlá ště když role „deux ex machina" připadne Rudolfově exmanželce Marii (Vanda Hybnerová ). Stranou dění
ovšem nezů stane ani Rudolfů v a Mariin podivínský syn Bohdan (Vincent Navrá til), který svým rodičů m nedaruje
vů bec nic
19. - 20. 10.
18:30 VS 130 Kč
NABARVENÉ PTÁČE
Drama, ČR, Slovensko, Ukrajina, 169‘, 18+
Ve snaze uchrá nit své dítě před masovým vyhlazová ním Ž idů , 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 ú plně
samo divokým a nepřá telským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné
fyzické přežití ale po vá lce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí
budoucnost... Nabarvené ptá če je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrů zou a
krutostí na jedné straně a nevinností a lá skou na straně druhé. Je to první a nejslavnější romá n autora knih „Byl jsem
při tom“ a „Pinball“ - jednoho z nejvýznamnějších a nejvýraznějších a světových spisovatelů minulého století Jerzyho
Kosiń ského.

21. 10.
18:00 MS
60 Kč
SENIOR KLUB (nelze uplatnit další slevy)
PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, ČR, 101‘, 12+
Příběh filmu Přes prsty se odehrá vá na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková ) a
Pavla (Denisa Nesvačilová ) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle
tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší
svobodná a bezdětná Linda nechá pe. Zvlá šť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale
stejně nakonec zamotá svérá zný sprá vce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
21. - 22. 10.
19:45 VS
110 Kč
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Akční, thriller, USA, 91‘, titulky, 15+
Ještě jednou, naposled a osudově přichá zí do kin John Rambo v podá ní Sylvestra Stalloneho. Pá tým dílem „Rambo:
Poslední krev“ uzavře svů j téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendá rní postavy akčního filmu. Po nelítostných bojích v
džungli a poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev začal. Doma v Americe.
Ještě jednou, naposled a osudově přichá zí do kin John Rambo v podá ní Sylvestra Stalloneho. Pá tým dílem „Rambo:
Poslední krev“ uzavře svů j téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendá rní 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 oprá šit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé pomsty. John Rambo se konečně vrá til domů .
Usadil se na ranči v Arizoně a své běsy zabijá cké minulosti se snaží vyhnat klidným životem kovboje v americkém
zapadá kově. Najde i pá r lidí, které má rá d a na kterých mu zá leží. Má šanci dojít i smíření. A prá vě obyčejný pocit, že
má konečně pro co žít, ho nelítostně vrá tí tam, odkud se snaží utéct. Do světa zabíjení. Dcera jeho dá vného přítele totiž
nedbá na výstrahy a vydá se za hranice do Mexika, kde ji unese místní mafie. Ú nosy dívek pro nucenou prostituci
prová dí zločinci v Mexiku celkem běžně, v tomhle případě ale měli obrovskou smů lu. „Jde k vá m smrt a není nic na
světě, co by vá m pomohlo ji zastavit“, říká John Rambo klidně a s rozmyslem směrem ke gangu mexického drogového
kartelu. Každý, kdo o Rambovi někdy slyšel, ví, že není dů vod mu nevěřit. Bů h zná slitová ní, John ne. Poprvé s
krá tkými vlasy, poprvé bez čelenky, poprvé u sebe doma, poprvé unavený. Zato stá le s lukem a ikonickým nožem.
Stá le je to Rambo, který i na zemi umí rozpoutat peklo. Kruh se uzavírá . První zá běry z filmu, které Stallone osobně
představil na festivalu v Cannes, vzbudily velká očeká vá ní. Atmosféra, boj s vlastní minulostí a dů raz na samotnou
postavu slibují skutečné dů stojné rozloučení s filmovou sérií a postavou, která se stala skoro synonymem akčního
žá nru. Díky vykreslení zlomeného zabijá ka, který ztratil svou sílu, se řada lidí nebojí srovná vat film s nadšeně
přijatým Loganem. Logická otá zka tedy zní. Zů stane John Rambo naživu i poté, co bude poslední krev prolita?
22. 10.
18:00 MS
110 Kč
DOBRÁ SMRT
Životopisný, Slovensko, ČR, Rakousko, Německo, 93‘, titulky, 15+, premiéra
Musela se dívat, jak její matka umírá na tehdy nediagnostikovatelnou svalovou dystrofii. I tělo dvaasedmdesá tileté
Janette ochabuje, nemoc rychle postupuje. Rozhodla se, že na rozdíl od matky ze světa odejde dů stojně. Ovšem Velká
Britá nie jí legá lní možnost „dobré smrti“ nenabízí. Pro eutanazii si musí dojet do Švýcarska. S vnitřním klidem
organizuje svů j odchod, zatímco Janettini blízcí prožívají emocioná lní bouři – především její syn, který rovněž trpí
dystrofií. Vztahové drama se stupň uje s blížící se smrtí. Režisér Tomá š Krupa využil k vyprá vění stylizované prvky
hraného filmu, které pocit autenticity ještě umocň ují.(
23. 10.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
TICHÉ DOTEKY
Drama, ČR, Nizozemsko, Slovinsko, 97‘, titulky, 15+, premiéra
Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. Musí se starat nejen o honosný dů m ve vilové
čtvrti, ale především o desetiletého Sebastiana. Již první setká ní však naznačí, že od ní bude očeká vá no mnohem více.
Postupně se ukazuje, že nová rodina vyzná vá řadu striktních pravidel včetně radiká lního přístupu k výchově chlapce.
Porušení nastoleného pořá dku znamená potupnou cestu zpět domů . Mia nechce zklamat jejich dů věru, přijít o nově
navá zaný vztah se Sebastianem, ani se předčasně vracet. Skrze systematickou manipulaci však začne popírat své
dřívější hodnoty. Podaří se dospívající dívce vymanit z ná ruče fanatické komunity, navíc daleko od domova a svých
běžných starostí? Celovečerní debut režiséra Michala Hogenauera vznikl mimo Českou republiku, byl natočen se
zahraničním štá bem a s meziná rodním hereckým obsazením. Zá roveň je také prvním filmem představujícím Elišku
Křenkovou v hlavní roli.
23. 10.
19:45 VS
100 Kč
PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
Akční komedie + dokument, 30‘ + 40‘, 12+, premiéra
První akční hrdina - Mladý filmový fanoušek zjišťuje, že se stal hlavním hrdinou akčního filmu, který navzdory jeho
vů li vytvá ří nevyzpytatelný Režisér. Podaří se mu díky znalosti žá nrových pravidel porazit zá keřné padouchy a
zachrá nit svou životní lá sku? Krá tký film debutujícího Jana Haluzy sklá dá poctu tvorbě Oldřicha Lipského a Vá clava
Vorlíčka i nejslavnějším hollywoodským akčň á ků m. To vše v originá lní hře s postupy akčního žá nru, jaká v české
kinematografii nemá obdoby.
První akční dokument - „Češi neumějí natočit akční film!“ je nejčastější výtka domá cích filmových fandů , kterou se
tvů rci pokusí vyvrá tit v ná sledujícím střihovém dokumentu. Tím divá ky provede představitelka hlavní ženské role

Lenka Haluzová a představí prů řez ú žasnými a překvapivými dějinami české filmové akce. Prozradí, co ovlivnilo a
inspirovalo tvů rce Prvního akčního hrdiny v čele se scéná ristou a režisérem Janem Haluzou.
24. - 25. 10.
17:00 VS
130 Kč (dětský 110 Kč)
26. - 27. 10.
15:30 VS
28. - 30. 10.
17:00 VS
SNĚŽNÝ KLUK
Animovaný, rodinný, USA, 97‘, dabing, premiéra
Jestli chcete zažít pará dní dobrodružství, běžte se podívat na střechu vašeho domu. Možná se tam skrývá ztracený a
vyděšený yetti, který neví, kudy se vrá tit k rodičů m. Tvů rci slavné série Jak vycvičit draka natočili další pohá dkový
příběh, který vá s chytne za srdce.
Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout, protože jí okolí buď nerozumí,
nebo příšerně štve. Ú těchu nachá zí v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět dá aspoň koukat s nadhledem.
Jednoho dne však ve svém ú točišti objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý yetti, sněžný kluk,
kterému Yi začne říkat Everest. Není to ná hoda, nejvyšší hora světa je totiž domovem těchto bá jných himalá jských
monster a mladý yetti netouží po ničem jiném, než se tam vrá tit. Jenže jak má tenhle mýty opředený tvor urazit stovky
kilometrů , aniž by si ho někdo všimnul? Diskrétnost je dů ležitá i kvů li tomu, že po něm pá trá nechutně bohatý sběratel
kuriozit Burnish, který ho už jednou chytil a pak ho jeho neschopní zaměstnanci nechali utéct. Pomocnou ruku
Everestovi podá prá vě Yi se svými dvěma kamará dy. Odměnou za odvá žné rozhodnutí doprovodit sněžného kluka
domů jim bude napínavá cesta plná zá bavy, dobrodružství a zá zraků , vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi. Režisérka
Jill Culton prošla jako animá torka těmi nejlepšími studii, aby v DreamWorks Animation všechny zkušenosti
zužitkovala a zrežírovala velmi osobní film. „V tom příběhu je všechno, co má m rá da. Má m slabost pro dobrosrdečné,
chundelaté a obrovské psy, kteří jsou roztomile nemotorní, a Everest je taky takový mazlík. Miluju hudbu, věřím, že
umí čarovat, a proto hraje¨
Yi na housle a Yettiho jejich tó ny inspirují k těm ná dherným kouzlů m. A věřím na dětská přá telství, která nejlépe
stmelují společně prožitá dobrodružství,“ říká režisérka.
24. - 25. 10.
18:00 MS
120 Kč
26. - 27. 10.
20:30 VS
ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
Akční, komedie, horor, USA, 97‘, titulky, 15+, premiéra
Deset let poté, co se Zombieland stal hitem a kultovní klasikou, se hlavní protagonisté (Woody Harrelson, Jesse
Eisenberg, Abigail Breslinová a Emma Stoneová ) opět spojili s režisérem Rubenem Fleischerem (Venom) a pů vodními
autory Rhettem Reesem a Paulem Wernickem (Deadpool) ve filmu Zombieland 2: Rá na jistoty. V pokračová ní
napsaném Rhettem Reesem, Paulem Wernickem a Davem Callahamem projde naše čtveřice zabijá ků komickým
zmatkem přes Bílý dů m a srdce země. Střetnou se nejen se spoustou nových zombie, kteří od prvního filmu vznikli, ale
i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je ale ohrožují narů stající problémy jejich vlastní, chatrné
improvizované rodiny.(
24. - 25. 10.
19:30 VS
130 Kč
26. - 27. 10.
18:00 VS
28. - 30. 10.
19:30 VS
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie, ČR, 110‘, premiéra
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermá k) získá díky svým šlechtickým předků m dá vné rodové sídlo - zá mek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová ) a temperamentní ženou
Vivien (Tatiana Vilhelmová ) na velký ná vrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení
českou realitou, někdejší vlast a zá mecký život znají jen z prastarých vyprá vění příbuzných. Zá ležitosti spojené s
navrá cením majetku pro ně řeší prá vní zá stupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zá mek
nachá zí ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stá lými obyvateli Kostky jsou
zpá tečnický kastelá n Josef (Martin Pechlá t), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová ) a hypochondrický
ú držbá ř Krá sa (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z má tožného spá nku porevolučních
devadesá tých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrá tit se do
Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachrá nit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.
28. 10.
18:30 MS
120 Kč
PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA
Historický, ČR, 88‘, premiéra
Plá č svatého Š ebestiá na je zamýšlen jako hraný historický film s baladickými rysy. Odehrá vá se roku 1348, kdy se
Evropa potýkala s dosud největší morovou epidemií. Zá měrem díla je usilovat o co nejautentičtější zpodobnění
středověku a vytvořit specifický symbolický prostor, v němž budou představy, sny a kulturní archetypy stejně
hmatatelné jako bytosti a předměty. Přispěje k tomu i specifické zasazení děje do dvou prostředí: tvrze v první
polovině snímku a lesa v polovině druhé. Tvrz představuje pravidla a jistotu, les naopak labyrint, nejistotu a neustá le
přítomné nebezpečí.(
29. - 30. 10.
18:30 MS
120 Kč
V ZAJETÍ SÍTĚ
Drama, psychologický, ČR, 90‘, 15+, premiéra

Hanka je mladá ambició zní noviná řka, která se nebojí ničeho. Proto, aby získala nejlepší materiá ly pro svou prá ci, je
schopna využít každé situace. Jedna taková situace nastane, když ve městě začnou mizet mladé dívky. Hanka, coby
investigativní noviná řka se začne případem zabývat a narazí na stopy, které ji dovednou k vysoce postaveným lidem.
Tento případ se jí, ale stane osudným, a kdyby nebylo jejího kolegy Oskara, který se Hance pokouší pomá hat, s Hankou
by to neskončilo vů bec dobře. V zá pletká ch se ná m odhalí i plá ny vysoce postaveného bankéře a jeho kumpá nů , kteří
jsou zapleteni do rů zných praktik, včetně tajných obchodů se zahraničím
31. 10. - 1. 11.
17:15 VS
120 Kč
2. - 3. 11.
15:30 VS
ADDAMSOVA RODINA
Animovaný, rodinný, USA, VB, Kanada, 85‘, dabing, premiéra
Myslíte, že vaše rodina je divná ? Zvažte to. Každá rodina je jiná , ale Addamsova rodina je ú plně podivná . Jsou
strašidelní. Jsou šílení. A stěhují se do nového domova. Velká zá bava začíná
31. 10. - 1. 11.
18:30 MS
120 Kč
2. - 3. 11.
17:45 VS
ABSTINENT
Drama, ČR, 78‘, 12+, premiéra
Devatená ctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které si většina lidí
spojuje s už staršími, profesioná lními opilci. Jenže realita je jiná . Alkoholově zá vislými se stá vají čím dá l častěji i velmi
mladí lidé. Stačí k tomu má lo. Adam měl život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat maturitu, poslat přihlá šku na
vejšku. Ale to nespěchalo, byly to hlavně sprá vné časy na pořá dnou pařbu s partou, na rande s holkou nebo na pivko či
něco ostřejšího s ká mošem. Adam byl přesvědčený, že má všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako ú činný lék proti
nudě, připadal si po něm mnohem odvá zanější a vtipnější. A jeho rodiče? Ti byli v pohodě a díky bohu si ho moc
nevšímali. Jenomže pak se to podělalo a přišel nevyhnutelný prů švih. Adam se nedobrovolně dostal do léčebny. Zde
přísnému odvykacímu režimu zpočá tku vzdoruje, setká vá se s dalšími pacienty a s jejich životy poznamenanými
alkoholovou zá vislostí. Negativní postoj k léčbě a v podstatě i k vlastnímu životu Adamovi vydrží do chvíle, než se
sblíží s empatickým terapeutem. Nehostinné prostředí léčebny se pro Adama mění v ú točiště a postupně se stá vá
místem sebereflexe nedá vné udá losti, která nená vratně změnila jeho život.
31. 10. - 1. 11.
19:30 VS
130 Kč
2. - 3. 11.
19:45 VS
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Akční, sci-fi, USA, 133‘, titulky, 12+, premiéra
Po dni zú čtová ní přichá zí nový den. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger se vrací ve svých ikonických rolích.
Na listopad připravujeme:
Bitva u Midway, Ž enská na vrcholu, Charlieho andílci, Doktor Spá nek, Le Mans ’66,Ledové krá lovství 2, Vlastníci,
Last Christmas a další,

