PROGRAM KINA CENTRUM SRPEN 2019

1. - 2. 8.
17:00 VS
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 2D
120 Kč (dětský 110 Kč)
3. - 4. 8.
17:00 VS
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 3D
140 Kč (dětský 130 Kč)
Akční sci-fi, USA, 142', 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.
1. - 4. 8.
17:30 MS
120 Kč
TLAPKOVA PATROLA
Animovaný, rodinný, USA, 70‘, dabing, premiéra
V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola totiž zažije svoje nejnovější a
speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým představí
úplně nové epizody, ve kterých bude mít své místo a důležitý úkol každý z členů skupiny a jeho zvláštní
schopnosti. Tedy požárník Marshall, technik Rubble, policista Chase, mechanik Rocky, vodní záchranář
Zuma i letecká záchranářka Skye. Tlapková patrola má vždy správný směr a vždy najde řešení. Ať se stane
cokoliv, Ryder a tlapkový tým nakonec zachrání situaci. Tentokráte si psí parta záchranářů bude muset
poradit s nešťastnými tučňáky, kteří přistáli v lodi na nesprávném místě a potřebují se dostat do svého
mrazivého domova. Pokusí se přijít na kloub tomu, co trápí krávu Bettinu, zachránit auto uvězněné na
rozbitém mostě, vyřešit situaci s majákem a velkou nákladní lodí a taky zkusí uvést do pořádku zmatek,
který ve městečku způsobila velká soutěž melounů. Úkolů je více než dost, takže tlapky vzhůru do akce! Už
žádný pláč a žádný vztek, Patrola má na vše lék.
1. - 4. 8.
20:00 VS
130 Kč
5. - 7. 8.
17:00 VS
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Akční, krimi, USA, 134‘, titulky, 12+, premiéra
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 (Dwayne Johnson) a zběhlý agent britské tajné služby
Deckard Shaw (Jason Statham) 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 (Vanessa
Kirby). 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 (Idris Elba), 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.
5. 8.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
SLUNOVRAT
Horor, drama, USA, 140‘, titulky, 15+, premiéra
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 (Děsivé dědictví) ukazuje, že za bílého dne se mohou
odehrávat ty nejtemnější věci.
5. 8.
20:00 VS
100 Kč
AVENGERS: ENDGAME + BONUSY
Akční, sci-fi, USA, 182‘, titulky, 12+
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers,
vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers:
Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.

6. 8.
18:00 MS
SENIOR KLUB 60 Kč (nelze uplatnit další slevy)
MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný, dobrodružný, Francie, Německo, Jihoafrická republika, 98‘, 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
6. - 7. 8.
20:15 VS
100 Kč
ANNABELLE 3
Horor, USA, 106‘, titulky, 15+
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.
7. 8.
18:00 MS
100 Kč
ALADIN
Rodinný, muzikál, USA, 125‘, 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.
8. - 11. 8.
17:00 VS
TOY STORY 4 3D
150 Kč (dětský 130 Kč)
12. - 14. 8.
17:00 VS
TOY STORY 4 2D
130 Kč (dětský 110 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 100‘, dabing, premiéra
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.
8. - 9. 8.
18:30 MS
100 Kč
IBIZA
Komedie, Francie, 90‘, titulky, 12+, premiéra
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.
8. - 13. 8.
19:45 VS
120 Kč
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
Horor, USA, 90‘, titulky, 12+, premiéra
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

10. - 11. 8.
18:00 MS
100 Kč
SRÁŽKA S LÁSKOU
Komedie, romantický, USA, 125', titulky, 15+
Charlotte Fieldová (Charlize Theron) je jednou z nejvlivnějších žen na světě. Chytrá, rafinovaná a
všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským nadáním, která má ve svém životě všechno pod
kontrolou. Fred Flarsky (Seth Rogen) je talentovaný novinář, hipster a potížista, který se nejlépe cítí ve své
šusťákovce, kapsáčích a teniskách. Nemají nic společného – kromě toho, že ona mu kdysi dělala „chůvu“ a
byla jeho první platonickou láskou. Když na sebe Fred a Charlotte jako dospělí nečekaně opět 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.
12. - 14. 8.
18:00 MS
120 Kč
SPOLUJÍZDA
Akční, komedie, USA, 105‘, titulky, 15+, premiéra
Nesmělý řidič Uberu Stu (Kumail Nanjiani) touží po pětihvězdičkovém hodnocení od svých zákazníků a
tak se snaží udělat vše pro jejich maximální pohodlí a naprostou spokojenost. Od milého úsměvu,
nekonečné trpělivosti až po bonbóny zdarma. Ale když mu do auta nastoupí nevrlý obrovský chlap
jménem Vic (Dave Bautista), zjistí, že úsměv a trpělivost na něj zrovna nezabírají. A bonbóny už vůbec ne.
Z nerudného pasažéra se vyklube tajný policajt, který má zrovna po oční operaci, a tak nemůže řídit auto.
Na cestu do akce, na jejímž konci by mělo být dopadení drogového dealera, si proto poněkud netradičně
objedná právě Stuův Uber. Tím začíná jejich neuvěřitelná bláznivá spolujízda, kdy se nejistý Stu chtít
nechtíc postupně zapojuje do Vicovy policejní akce. Zpočátku mu nahrazuje jeho nejistý zrak, ale jak akce
nabírá obrátky, přebírá iniciativu a stává se pro tento den postrachem celého podsvětí. A pětihvězdičkové
hodnocení a úsměvy už příliš neřeší. Ale možná bude Vic nakonec patřit mezi jeho nejspokojenější
pasažéry a pomůže Stuovi vylepšit skóre.
14. 8.
19:45 VS
250 Kč (důchodci nad 65, studenti, ZTP 200 Kč)
ANDRÉ RIEU - SMÍM PROSIT?
Záznam koncertu z Maastrichtu 2019, 180‘, titulky, premiéra
Do kin míří i letošní koncert Andrého Rieu z jeho rodného Maastrichtu. Tentokrát v rytmu valčíku s
podtitulem Smím prosit? Charismatický Maestro spolu s Orchestrem Johanna Strausse překvapí publikum
elegantními tanečními kreacemi a rovněž spoustou zábavy.
15. - 21. 8.
17:00 VS
120 Kč
HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka, ČR, Slovensko, 102‘, premiéra
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.
15. 8. 18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
ZATOULANÝ
Drama, Francie, 96‘, titulky, 18+, premiéra
Muži jsou pro Léa zaměnitelní stejně jako dny, jimiž se protlouká. Jeho minulost je nám neznámá,
budoucnost nejasná. Jediným opěrným bodem je pro dvaadvacetiletého mladíka přítomnost, a ta není
dvakrát růžová – prodává se na ulici, nemá, kde by složil hlavu, a únik mu dokážou poskytnout jen drogy.
Na rozdíl od ostatních prostitutů navíc nechodí s klienty, aby si vydělal peníze, nýbrž aby si na pár
okamžiků užil blízkost a teplo těl, která má uspokojit. Jako by ale do světa neosobních setkání, násilí a
konkurence nepatřil. Potřebu lásky totiž v momentě, kdy již všechny zábrany padly, nejde lehce uspokojit.
Syrový debut Camilla Vidal-Naqueta je sondou do prostředí absolutní svobody i příběhem jedince, který k
životu přistupuje pasivně, ale žádá si od něj něžnou pozornost. Vyzývavě tělesné drama mělo premiéru v
Týdnu kritiky v Cannes a přináší nezkrášlený pohled do zákoutí, která nám jsou v běžném životě skrytá.

15. - 20. 8.
19:30 VS
130 Kč
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie, drama, USA, 159‘, titulky, 15+, premiéra
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho
dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce
1969 v Los Angeles.
16. - 18. 8.
18:00 MS
110 Kč
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Komedie, Německo, 111', dabing, 12+
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.
19. 8.
18:00 MS
SENIOR KLUB 60 Kč (nelze uplatnit další slevy)
ROCKETMAN
Hudební, životopisný, USA, VB, 120‘, titulky, 12+
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš
nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům,
jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta
na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog. Ty pomáhaly
zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což se mu stávalo prakticky pořád.
Jenže když jste duší rocker i showman, tak se z každého srabu prostě vyzpíváte.
20. - 21. 8.
17:30 MS
100 Kč
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaný, rodinný, Francie, 90' dabing
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli dostává na
neznámou, divokou planetu. Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně
číhá mnoho nástrah a objevů…
21. 8.
19:30 VS
90 Kč
AQUAMAN
Akční, fantazy, USA, 143‘, dabing,12+
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason
Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě
nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen…
králem
22. - 23. 8.
17:00 VS
LVÍ KRÁL 2D 120 Kč (dětský 100 Kč)
24. - 25. 8.
17:00 VS
LVÍ KRÁL 3D 140 Kč (dětský 120 Kč)
Rodinný, USA, 109', dabing
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí), 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.
22. - 25. 8.
18:00 MS
120 Kč
KRVAVÁ NEVĚSTA
Horor, komedie, USA, 96‘, titulky, 15+, premiéra
Grace (Samara Weaving) si bere za muže Alexe Le Domase (Mark O'Brien), 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.
22. - 25. 8.
19:45 VS
130 Kč
ANNA
Akční, thriller, Francie, 118‘, titulky, 12+, premiéra
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.
26. - 28. 8.
17:30 VS
120 Kč
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
Horor, USA, 90‘, titulky, 12+
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
26. - 28. 8.
18:00 MS
110 Kč (dětský 90 Kč)
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný, rodinný, USA, 86‘, 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.
26. - 28. 8.
19:45 VS
120 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Akční, krimi, USA, 134‘, titulky, 12+
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 (Dwayne Johnson) a zběhlý agent britské tajné služby
Deckard Shaw (Jason Statham) 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 (Vanessa
Kirby). 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 (Idris Elba), 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.

29. 8. - 1. 9.
17:00 VS
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 3D 150 Kč (dětský 130 Kč)
2. - 4. 9.
17:00 VS
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 2D 130 Kč (dětský 110 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 97‘, dabing, premiéra
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.
29. 8.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
FABRIKA
Krimi, drama, Rusko, Francie, Arménie, 109‘, titulky, 15+, premiéra
Schátralá priemyselná budova na predmestí provinčného ruského mesta. Pred privatizáciou tu pracovalo
mnoho ľudí. Keď majiteľ a miestny oligarcha Kalugin oznámi, že fabrika je v bankrote, niekoľko
robotníkov, ktorým dlhuje mzdu za niekoľko mesiacov, ho unesie. Vodcom je tajomný Alexej. Budovu
zakrátko obkľúči Kaluginova ochranka aj polícia. Skupina je v pasci a začína vojna nervov, trpezlivosti a
dôvery.
29. 8. - 4. 9.
19:30 VS
130 Kč
PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, ČR, 101‘, 12+, premiéra
Příběh filmu Přes prsty se odehrává 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 nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo
kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se
zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
30. 8. - 1. 9.
18:00 MS
120 Kč
YESTERDAY
Hudební, komedie, USA, 117', titulky
Hudební komedie Yesterday vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v
životní loterii. Jak se to stane? Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na
legendární skupinu Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a Johna si vzpomíná jen on, a to mu
dává příležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů, které mu zajistí bohatství a slávu, tedy všechno, co si
člověk může přát. Skoro všechno. Ne nadarmo Beatles složili i písničku „All You Need Is Love“.
Na září připravujeme:
Nabarvené ptáče, Parazit, To kapitola 2, Ad Astra, Román pro pokročilé, Deštivý den v New Yorku, Parazit,
My spy, Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, Rambo V: Last Blood a další.

