PROGRAM KINA CENTRUM ZÁŘÍ 2019

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.
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“.
1. - 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).
2. - 4. 9.
18:00 VS
120 Kč
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie, drama, USA, 159‘, titulky, 15+
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.
5. - 6. 9.
17:00 VS
TOY STORY 4 2D
110 Kč
7. - 8. 9.
15:30 VS
TOY STORY 4 3D
130 Kč
Animovaný, rodinný, USA, 100‘, 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.
5. 9.
18:00
120 Kč FILMOVÝ KLUB 90 Kč
STEHY
Drama, thriller, Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, 97‘, titulky, 12+, premiéra
Ana žije zdánlivě poklidný život švadleny a matky dospělé dcery. Hluboko uvnitř ji ale sžírá traumatický
zážitek. Před dvaceti lety ji bylo okamžitě po porodu oznámeno, že její dítě zemřelo. Ana tomu ale odmítá
uvěřit. Sílí v ní podezření, že novorozeně jí bylo ukradeno a skončilo v jiné rodině. Film Miroslava Terziče
vychází hned z několika skutečných případů „uloupených novorozeňat“, které otřásly srbskou společností
a mistrně kombinuje intimní drama a napínavý thriller. Hnací silou filmu je bezchybná Snežana
Bogdanovič v hlavní roli ženy, která volí mezi rozumem a mateřským instinktem.
5. - 6. 9.
19:30 VS
140 Kč
7. - 8. 9.
19:00 VS
9. - 11. 9.
19:30 VS
TO KAPITOLA 2
Horor, USA, 165‘, titulky, 15+, premiéra

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.
6. 9.
18:00 MS
SENIOR KLUB 60 Kč (nelze uplatnit další slevy)
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…
7. - 8. 9.
16:30 MS
110 Kč
HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka, ČR, Slovensko, 102‘
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.
9. - 11. 9.
17:00 VS
130 Kč
PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, ČR, 101‘, 12+
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).
9. - 11. 9.
17:30 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.
12. - 13. 9.
17:00 VS
120 Kč
14. - 15. 9.
15:00 VS
PLAYMOBIL VE FILMU
Animovaný, rodinný, Francie, Německo, 99‘, dabing, premiéra
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.

Další důležitá část dětských pokojů ožívá. 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. Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký
hračkový model města. Dokud podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak se
nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž v animované říši, kde ona sama je . . . figurkou Playmobil. A
všichni ostatní taky! Brácha tu ale není a Marla se proto vydává na neuvěřitelné dobrodružství pestrým a
kouzelným světem, aby ho našla. Potkává pohodového řidiče food trucku a brzy nato i speciálního tajného
agenta, který o její situaci všechno ví a taky přesně ví, co dělat. Na 100% . . . tedy asi tak skoro úplně jistě.
Celou trojici pak čeká zábavná a divoká cesta, která nemá žádné hranice stejně, jako je nemá fantazie světa
Playmobil. Projdou westernovým městečkem, potkají piráty, rytíře, dinosaury, Vikingy, objeví pohádkovou
část s netradiční kouzelnou vílou a všechny stopy směřují až do římského kolosea, kterému šéfuje zlovolný
císař Maximus. „Ve filmu je řada různých světů, které odpovídají žánrům jako je western, fantasy, sci-fi
nebo muzikál. Jak postavy cestují z jednoho do druhého, mění se vlastně i žánr samotného filmu. Hodně
jsme si vyhráli, abychom s každým světem trochu měnili styl a dodržovali věci, které jsou pro daný žánr
typické,“ vykládá nadšeně režisér filmu Lino DiSalvo. „S Playmobilem si hrají dnešní děti stejně jako dřív
jejich rodiče. Věřím, že je to film pro celou rodinu.“ Lino DiSalvo je dlouholetý veterán studia Disney, jenž
se jako vedoucí animátorů podílel na filmech Ledové království, Na vlásku a řadě dalších. Do snímku chtěl
vnést zábavu spojenou se silným příběhem a posláním. “To pro mě bylo hodně důležité, natočit film, který
divákům přinese i emoce. Mít jednoduchý příběh, ale skvělé a propracované postavy. To dělal Disney vždy
výborně a přesně tohle jsem chtěl po mnoha letech u Disneyho přenést do filmového světa Playmobilu.”
12 9.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY
Horor, VB, 118‘, titulky, 15+, premiéra
Sheila Woolchapelová zabloudí ve snaze zlepšit si den do lehce podivného butiku. Čeká ji schůzka naslepo
a nové šaty by snad mohly prolomit smolnou řadu nepoužitelných nápadníků. Červené šaty, které jí
sugestivně nabídne prodavačka slečna Luckmoorová, jsou možná trochu odvážné, ale tak krásné! Bohužel
jsou také prokleté. Čeho všeho jsou schopné? Přinesou Sheile štěstí, nebo záhubu? To ví snad jen personál
obchodu, kde po nocích probíhají vzrušující okultní rituály, ale věřte, že předpírka nepomůže… Divoká
asambláž svébytně autorského režiséra Petera Stricklanda je stejně tak poctou kultovním giallo filmům,
jako vyjádřením obdivu k matérii textilu, jež se ocitá v hlavní roli.
12. - 13. 9.
19:30 VS
120 Kč
14. - 15. 9.
17:30 VS
PANSTVÍ DOWNTON
Drama, VB, 122‘, titulky, 12+, premiéra
Panství Downton, 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, to 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. Tím spíš, že ty, kteří
se jim starají o celodenní servis, postihly emancipační tendence a představa, že budou svým pánům sloužit
až za hrob, už dávno vyšla z módy. V této atmosféře bublajícího neklidu dorazila na panství zpráva, že ho
poctí návštěvou anglický král. Pro všechny je to životní zážitek, na který se ti „nahoře“ i ti „dole“ musí víc
než stoprocentně připravit. Jenže osud je prevít, který dokáže zaskočit i ty nejpřipravenější. Královo
služebnictvo chce převzít kompetence toho místního, jelikož ho považuje za neschopné, a domácí se
rozhodnou rafinovaně bránit. Plánovaný příjezd krále také na panství přiláká nejrůznější nezvané
návštěvníky, kteří mohou mít ty nejhorší úmysly. A do toho všeho se navíc připlete láska. „Film se
odehrává pár měsíců po ukončení seriálového příběhu, kdy lehce neobvyklé okolnosti svedou dohromady
všechny klíčové aktéry,“ říká režisér Michael Engler. Ten slibuje, že diváci se mohou těšit na vše, co mají na
Panství Downton rádi. „Intriky, romance, úchvatná výprava – to všechno tu je, jen jsme to posunuli o
úroveň výš,“ dodává režisér velkolepé filmové tečky za slavným seriálem.
13. 9.
18:00 MS
14. - 15. 9.
20:15 VS
ZLATOKOPKY

130 Kč

Drama, komedie, USA, titulky, 15+, premiéra
Ve filmu Zlatokopky vede Ramona (Jennifer Lopez) tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým
klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket
16. - 18. 9.
17:00 VS
100 Kč
LVÍ KRÁL
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.
16. - 18. 9.
18:00 MS
140 Kč
NABARVENÉ PTÁČE
Drama, ČR, Slovensko, Ukrajina, 169‘, 15+, premiéra
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.
16. - 18. 9.
19:30 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.
19. - 20. 9.
17.00 MS
120 Kč
21. - 22. 9.
15:30 VS
PSÍ KUSY
Animovaný, rodinný, Kanada, dabing, premiéra
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném světě plném nástrah. Užívá si
nejlepší pochoutky a drbání každý den. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného
domova a zažije dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit.
19. - 25. 9.
17:30 VS
130 Kč
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie, ČR, 95‘, 12+, premiéra
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí
rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), 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 (Miroslav
Etzler). 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 (Jitka

Čvančarová), které tak nějak omylem vyhlásili válku. Díky vytrvalému výchovnému působení hotelové
recepční Nikoly (Berenika Kohoutová) 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 (Vanda Hybnerová). Stranou
dění ovšem nezůstane ani Rudolfův a Mariin podivínský syn Bohdan (Vincent Navrátil), který svým
rodičům nedaruje vůbec nic
19. - 22. 9.
20:00 VS
130 Kč
AD ASTRA
Sci-fi, USA, 124‘, titulky, 12+, premiéra
Astronaut (Brad Pitt) putuje k vnějším okrajům 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 zpochybňují 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 známky mimozemské civilizace. Lehce autistický McBride nyní
cestuje na okraj sluneční soustavy v jeho stopách. 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 okrajům 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 zpochybňují podstatu lidské existence a naše místo ve vesmíru.
23. - 25. 9.
17:00 MS
110 Kč
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný, rodinný, USA, 97‘, 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.
23. - 25. 9.
19:45 VS
120 Kč
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Akční, thriller, USA, titulky, 15+, premiéra
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.
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. Dcera jeho dávného přítele totiž nedbá na výstrahy a
vydá se za hranice do Mexika, kde ji unese místní mafie. Únosy dívek pro nucenou prostituci provádí
zločinci v Mexiku celkem běžně, v tomhle případě ale měli obrovskou smůlu. „Jde k vám smrt a není nic na
světě, co by vám 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 důvod mu nevěřit. Bůh zná slitování,
John ne. Poprvé s krátkými vlasy, poprvé bez čelenky, poprvé u sebe doma, poprvé unavený. Zato stále s
lukem a ikonickým nožem. Stále je to Rambo, který i na zemi umí rozpoutat peklo. Kruh se uzavírá. První
záběry z filmu, které Stallone osobně představil na festivalu v Cannes, vzbudily velká očekávání.
Atmosféra, boj s vlastní minulostí a důraz na samotnou postavu slibují skutečné důstojné rozloučení s
filmovou sérií a postavou, která se stala skoro synonymem akčního žánru. Díky vykreslení zlomeného
zabijáka, který ztratil svou sílu, se řada lidí nebojí srovnávat film s nadšeně přijatým Loganem. Logická
otázka tedy zní. Zůstane John Rambo naživu i poté, co bude poslední krev prolita?
26. - 27. 9.
17:00 VS
120 Kč
28. - 29. 9.
15:15 VS
PRINC KRASOŇ
Animovaný, rodinný, Kanada, 90‘, dabing, premiéra

Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? Všechny jsou zamilované do Prince Krasoně.
Ještě když byl malý chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj každé děvče v
království beznadějně zamiluje. Aby zlomil kletbu a našel pravou lásku, vydá se na dobrodružnou cestu.
Společnost mu dělá neznámý cizinec Lenny, o kterém ani netuší, že je to ve skutečnosti děvče Lenore,
převlečené za chlapce, a jediné děvče v zemi, na kterou kletba neplatí. Pohádka od tvůrců Shreka přinese
vtipný příběh pro celou rodinu o odvážných a správných rozhodnutích či pravé lásce.
26. 9.
18:00 MS
SENIOR KLUB 60 Kč (nelze uplatnit další slevy)
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“.
26. - 27. 9.
19:30 VS
130 Kč
28. - 29. 9.
17:45 VS
NÁRODNÍ TŘÍDA
Drama, ČR, Německo, 91‘, 15+, premiéra
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.
27. 9.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
AQUARELA
Dokumentární, VB, Německo, 89‘, titulky, premiéra
Voda, krásná i děsivá, smrtící i životodárná. Fascinující živel se ve výpravném dokumentu Viktora
Kossakovského stává protagonistou, zatímco člověku připadá epizodní role v odvěkém koloběhu vzniku a
zániku. Kamera v Aquarele cestuje kolem světa, ze zamrzlé hladiny Bajkalu, přes ledové hradby
Antarktidy, do útrob hurikánu Irma či mocných venezuelských Andělských vodopádů. Sytými barvami
vykresluje portrét tvořivé i ničivé síly ve všech jejích formách a zachycuje důsledky dramatických proměn
klimatu. Voda v křehkých lidských bytostech vyvolává úctu, euforii a zoufalství. Dechberoucí záběry
doprovází bouřlivý metalový soundtrack zakládajícího člena kapely Apocalyptica, cellisty Eiccy
Toppinena.
28. - 29. 9.
20:00 VS
120 Kč
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie, drama, USA, 159‘, titulky, 15+
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.
30. 9. - 2. 10.
17:00 VS
110 Kč
TLAPKOVA PATROLA
Animovaný, rodinný, USA, 70‘, dabing
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.
30. 9.
18:00 MS
120 Kč
JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Dokumentární, ČR, 102‘, premiéra
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník
nebo divadelní režisér… A především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To byl Jiří
Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila film Olga Sommerová.
30. 9.
19:00 VS
130 Kč
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
Komedie, romantický, USA, titulky, 12+, premiéra
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné počasí jim připraví sérii nečekaných
dobrodružství.
Na říjen připravujeme:
Joker, Hudba mého života, Abstinent, Parazit, Ovečka Shaun ve filmu, Poslední aristokratka, Sněžný kluk,
Roders Water Us + Them a další

