PROGRAM KINA CENTRUM KVĚTEN 2018

1. - 2. 5.
16:30 VS
130 Kč (dětský 110 Kč)
AVENGERS: INFINITY WAR
Akční, sci-fi, USA, 155‘, dabing, 12+, premiéra
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia
Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a
jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, neţ
jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provţdy.
1. 5.
19:45 VS
PŘEDPREMIÉRA
120 Kč
3. - 6. 5.
17:30 VS
130 Kč
TICHÉ MÍSTO
Horor, USA, 90‘, titulky, 12+, premiéra
Lee (John Krasinski) a Evelyn (jeho ţivotní partnerka Emily Blunt) Abbottovi vychovávají tři děti.
Všichni jsou zatím naţivu. Velmi rychle si totiţ osvojili pravidla, která začala platit po Jejich příchodu
na Zemi. Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, ţe mají mimořádně vyvinutý sluch a kaţdičký zvuk
přiláká jejich pozornost. A jejich pozornost pro lidi znamená jistou smrt, coţ záhy na vlastní kůţi
poznají i Abbottovi. Ti dosud jako jedni z mála přeţívali i díky tomu, ţe je jejich nejstarší dcera Regan
neslyšící, a tak pro ně byla znalost znakové řeči absolutní nutností i v „normálních dobách“. Kromě
toho vyvinuli na odlehlé farmě, kde ţijí, celou řadu bezpečnostních opatření, jeţ je mají chránit,
počínaje zvukově izolovaným sklepem a konče molitanem obalenými kostkami k Monopolům. Bude to
ale k bezpečí stačit? Takový ţivot totiţ připomíná tanec v minovém poli a čekání na jednu jedinou, leč
osudovou chybu. Evelyn je navíc těhotná a termín porodu se kvapem blíţí. A některé ţivotní události
se bez křiku jednoduše neobejdou.
1. 5.
20:00 MS
130 Kč
2. 5.
20:00 VS
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie, ČR, 90‘, 12+, premiéra
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má
dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína uţ toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě
kvůli tomu Marie přijíţdí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma
potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamţiků je jasné, ţe jejich city nejsou minulostí a
skončí spolu v posteli. Jenţe celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.
2. 5.
17:30 MS
100 Kč
BIO SENIOR 60 Kč
TÁTOVA VOLHA
Tragikomedie, ČR, 90‘
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím,
ţe kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanţelského syna. To
alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané
odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní ţivot sype pod rukama, se k přízraku
nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po
stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav
Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc...
3. - 4. 5.
18:30 MS
110 Kč
AŽ NA DNO
Drama, USA, Německo, Francie, Španělko, 111‘, titulky, 12+, premiéra
Kdyţ se v Normandii během pobytu u moře britský tajný agent James náhodně na pláţi setká s
podmořskou bioloţkou Danielle, jejich cesty se na chvíli spojí a vytvoří se mezi nimi silné pouto. Čas
jejich sblíţení je však limitován právě a pouze jen na těchto pár dnů na poklidném francouzském
pobřeţí. Po nich přichází čas odloučení s nejistotou moţného příštího setkání. John odjíţdí do
východní Afriky na nebezpečnou misi namířenou proti islamistickým teroristům. Danielle vyplouvá na
výzkumné lodi opačným směrem a připravuje se na riskantní sestup na dno Grónského moře. James
se ocitá v zajetí dţihádistů, kteří jej drţí v nelidských podmínkách. Danielle se zase stává
dobrovolným vězněm omezeného prostoru výzkumné lodi a podmořské ponorky. Oba sice ve zcela
odlišných ale něčím si i zvláštně podobných situacích čerpají sílu ze vzpomínek na proţité společné
chvíle a v nich zrozeného citu. James i Danielle se ocitají v temných hlubinách, kde je těţko někdo
dokáţe najít a zachránit.

3. - 6. 5.
20:00 VS
110 Kč
NEZNÁMÝ VOJÁK
Válečné drama, Finsko, 135‘, titulky, 12+, premiéra
Stalin a Hitler si v roce 1939 domluvili rozdělení vlivu v sousedních zemích a brzy zahájili i jejich
porcování. A nikdo jim v tom příliš nebránil. Společně obsadili Polsko, Stalin zabral Lotyšsko a
Estonsko. Na řadě bylo Finsko, po kterém Rusové ţádali vydání Karélie leţící na jejich hranicích
blízko Leningradu. V listopadu 1939 bez vyhlášení války vtrhla Rudá armáda do Finska, ale i přes
mnohonásobnou převahu v muţích i zbraních nedokázala finskou obranu prolomit. Aţ po několika
měsících tzv. Zimní války vybojovali na Finsku část území. V roce 1941 se situace změnila. Německá
armáda vtrhla do Sovětského svazu a Finsko se rozhodlo vybojovat obsazené pohraničí zpět. Tento
válečný konflikt mezi malou severskou zemí a totalitní komunistickou mašinérií připomíná boj Davida s
Goliášem. Válečné drama Neznámý voják vypráví příběhy jedné finské jednotky, která se postavila
během této války na obranu země proti agresorovi. Film vystihuje drsně a realisticky skutečný válečný
konflikt, vidí jej očima různorodé skupiny muţů, kterou pevně spojila válka. Film vznikl podle kniţního
bestselleru Väinö Linny, který pro jeho příběhy čerpal i z vlastní zkušenosti.
5. - 6. 5.
16:00 MS
115 Kč (dětský 90 Kč)
SHERLOCK KOUMES
Animovaný, rodinný, USA, VB, 90‘, dabing
Dobrodruţná detektivní animovaná komedie Sherlock Koumes líčí největší případ sádrové verze
legendárního detektiva. Kdo jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků?
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste
sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý
detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, ţe je
taky ze sádry. Animovaná komedie Sherlock Koumes volně navazuje na úspěšnou trpasličí
shakespearovskou adaptaci Gnomeo a Julie, jen ţánr romantického dramatu nahrazuje detektivkou.
7. - 9. 5.
17:30 MS
120 Kč
KAZIŠUCI
Komedie, USA, 102‘, titulky, 15+, premiéra
Kdyţ si budete chtít prvně zasexovat a ještě nejste úplně dospělí, asi byste to neměli troubit do světa,
ani na ty internety. Nikdy totiţ nevíte, kdo se o tom dozví a jak s touhle informací naloţí. Ve všech
směrech odváţná komedie Kazišuci můţe v tomhle směru působit jako ideální odstrašující případ. V
té záměr svých dětí odhalí jejich rodiče, kteří se v důsledku toho vydají na válečnou stezku, jejímţ
cílem je jediné – zachování panenství svých dcer za kaţdou cenu. Ţe reagují přehnaně, se ani
nemůţete divit. Mitchell (John Cena) ještě nepochopil, ţe je jeho dcera skoro dospělá. Lisa (Leslie
Mann) nemá partnera, a tak se na svou holčičku aţ nezdravě fixuje. A Hunter (Ike Barinholtz) se o
svou Sam nikdy moc nestaral a teď by to chtěl dohnat. O „sexuální dohodě“, která jejich děti během
téhoţ večera zbaví stigmatu panenství, se dozví z jejich náhodně zachycené komunikace na internetu.
A protoţe dcery právě odjely na maturitní ples a oni se jim nemůţou dovolat a sex jim zakázat, vydají
se za nimi do víru nočního maloměsta, aby je našli a řekli jim, ţe mají ještě dost času. Kdyby na
začátku téhle pouti tušili, co je čeká, moţná by nakonec skousli nejen ten sex, ale třeba i nějaké to
neplánované těhotenství. Cesta do pekel totiţ můţe totiţ být dláţděná nejen dobrými úmysly, ale i
nepravděpodobnými náhodami, komickými nehodami a pocitem, ţe je stejně všechno marné.
7. - 9. 5.
18:00 VS
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D
110 Kč
10. - 11. 5.
17:00 VS
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 2D
100 Kč
Akční sci-fi, USA, 140‘, dabing, 12+
Děj filmu legendárního reţiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na
pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který
vytvořil geniální a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Kdyţ Halliday zemře, odkáţe své
nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS.
Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět. Kdyţ se k závodu o nalezení Velikonočního vajíčka
rozhodne přidat nenápadný mladý hrdina Wade Watts (Tye Sheridan), je vrţen do šílené, realitě na
hony vzdálené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií, nečekaných objevů a nebezpečí
7. - 9. 5.
20:00 MS
120 Kč
KLUCI Z HOR
Drama, komedie, ČR, 90‘, 12+, premiéra
I z těţkého ţivota, se dá udělat ještě těţší... Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních
rolích vypráví o vztahu mentálně postiţeného strýce (J. Lábus) se svým synovcem (M. Dejdar), které

osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je prezentací síly a
„moci“ přátelství. To je posléze vystaveno zkoušce ze strany těch, kteří se je snaţí z různých důvodů
od sebe rozdělit. Snímek je mj. i konfrontací dvou hlavních, charakterově bezelstných protagonistů s
těmi, kteří svou bezelstnost dávno ztratili a řídí se převáţně tím, co jim můţe přinést prospěch, a to
často za jakoukoliv cenu.
10. - 13. 5.
18:00 MS
110 Kč
PŮLNOČNÍ LÁSKA
Drama, romantický, USA, 91‘, dabing, premiéra
Výpravné romantické drama vypráví příběh 17leté Katie Price, dívky plné ţivotního optimistu, která se
od dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu, protoţe trpí vzácným onemocněním, při kterém
je i sebemenší vystavení slunečnímu světlu smrtelné. Během dne je nucena setrvávat doma, ale po
setmění se Katiin svět otevírá a můţe si dovolit vyjít ven, vydat se na místní nádraţí a hrát tam pro
cestující na kytaru. Jedné noci zasáhne osud, kdyţ potká Charlieho, hvězdného středoškolského
atleta, kterého jiţ celé roky tajně obdivuje. A kdyţ se jednoho téměř dokonalého léta mezi nimi rozvine
velmi silný vztah, své onemocnění před ním skrývá. Film je natočen na motivy japonského filmu A
Song to the Sun (původní japonský název Taijó no uta).
10. - 11. 5.
20:00 VS
120 Kč
12. - 13. 5.
19:00 VS
TAXI 5
Akční, komedie, Francie, 103‘, titulky, 12+, premiéra
Paříţský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen na městskou policii do Marseille. Bývalý
komisař Gilbert, nyní primátor města, ho pověří speciálním úkolem. Má dopadnout gang italských
lupičů, kteří v nadupaných Ferrari vykrádají jedno klenotnictví za druhým. Jenţe s chabě vybaveným
vozovým parkem francouzské policie to půjde splnit velmi těţko. Silvain tak má jen jednu moţnost.
Přemluvit ke spolupráci Eddyho Makloufa, synovce slavného Daniela Moralese. Eddy totiţ po svém
strýčkovi zdědil jeho vytuněné bílé taxi. Bohuţel uţ ale nezdědil jeho řidičské schopnosti. Zato Sylvain
je excelentní řidič, který se s volantem v ruce snad narodil. Po dvaceti letech od uvedení prvního dílu
přichází v produkci Luca Bessona jiţ pátý díl slavné francouzské série. Štafetu přebírají nové herecké
tváře. Ale to hlavní – vytuněné bouráky a adrenalinové honičky zůstávají.
12. - 13. 5.
16:00 VS
100 Kč
V HUSÍ KŮŽI
Animovaný, rodinný, USA, Čína, 88‘, dabing
Hlavní hrdina ţije v husí kůţi celý svůj ţivot a za nic na světě by neměnil. Peng je totiţ houser, ţije v
klidu ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí. Peng je z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se
baví, společné husí rituály nebo jakákoliv jiná pravidla nesnáší a v husím slovníku ho najdeme pod
heslem „nezodpovědnost“, „pohodička“ a taky „na to kašlu“. Místo, aby s ostatními drţel při přesunu
na jih vyrovnanou formaci, lítá si sem a tam a věnuje se letecké akrobacii. Namyšlené mladíky často
čeká pád a Peng při jednom odváţném manévru těsně nad zemí srazí dvě malé kachničky, které se
díky tomu ztratí. Malým kachnám je teprve 16 dní.
14. - 16. 5.
17:30 VS
110 Kč
PEPA
Tragikomedie, ČR, 90‘, 12+
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, aţ začne ten opravdový a šťastný
ţivot. Ve školce nebyl oblíbeným dítětem paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na
gymnáziu patřil mezi vyloţené outsidery. Dlouho mu trvalo, neţ se osamostatnil, našel si práci, ţenu,
zaloţil rodinu. V současnosti pracuje jako obyčejný úředník, který ţije se svou ţenou Zdenou (Petra
Špalková) a dospívající dcerkou Zdeničkou (Natálie Grossová). Kaţdý týden chodí s manţelkou hrát
karty ke svému dobrému kamarádovi Tondovi (Filip Blaţek) a jeho ţeně Jarmile (Alice Bendová). Zdá
se, ţe Pepovi nic nechybí a vede obyčejný, ale šťastný ţivot jako celá řada jiných lidí. Moţná ale, ţe
to není ţivot, o kterém snil. A moţná, ţe ho čeká ţivot úplně jiný. Přijde opravdu ten správný zvrat v
jeho ţivotě, kdyţ k němu do kanceláře nastoupí nová kolegyně mladá a krásná Pavlína (Alena
Doláková)? Nebo kdyţ potká svou vysněnou krásku (recepční - Anička Stopnická), kterou občas
sleduje dalekohledem a díky které dokáţe uniknout alespoň na chvíli z nudné a stereotypní reality
jeho běţného ţivota? Paralelně s ţivotem Pepy se nám otevírá i ţivot jiţ zmíněné recepční Ireny,
která v souţití se svým přítelem Emanem (Martin Pechlát) není úplně šťastná, avšak stále se snaţí
otěhotnět.
14. 5.

18:30 MS

120 Kč

FILMOVÝ KLUB 90 Kč

PSÍ OSTROV
Animovaná dobrodružná komedie, USA, Německo, 101‘, titulky, 12+, premiéra
Japonské souostroví, za dvacet let od dnešních dnů. Psí chřipka dosáhla epidemických rozměrů, její
ohnisko leţí ve městě Megasaki. Hrozí, ţe přeskočí z psích nositelů na člověka. Starosta Kobayashi
vyzývá k okamţité karanténě. Tedy k vyhoštění a izolaci všech toulavých i domácích psů. Oficiálním
dekretem se psí exilovou kolonií stává nedaleký ostrov slouţící zatím jako skládka odpadků. Stává se
z něj Psí ostrov. O šest měsíců později na této opuštěné skládce nouzově přistává jednomotorový,
miniaturní letoun Junior-Turbo Prop. Smečka pěti hladových a divokých psů v jeho troskách objeví
dvanáctiletého pilota. Je to Atari, sirotek, jehoţ pěstounem je právě starosta Kobayashi. Atari s
pomocí svých nových psích přátel začne hledat svého ztraceného psa Flíčka a při tom postupně
odhalí spiknutí, jehoţ cílem je likvidace všech psů z města Megasaki
14. - 16. 5.
19:45 VS
140 Kč (dětský 120 Kč)
AVENGERS: INFINITY WAR 3D
Akční, sci-fi, USA, 155‘, dabing, 12+
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia
Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a
jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, neţ
jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provţdy.
15. 5.
18:00 MS
100 Kč
BIO SENIOR důchodci 60 Kč
16. 5.
18:00 MS
100 Kč
MÁŘÍ MAGDALÉNA
Historický, drama, VB, USA, Austrálie, 130‘, titulky, 12+
Máří Magdaléna patří k nejzáhadnějším biblickým postavám. Je opředena mnoha mýty, z nichţ ten
nejčastější z ní dělá bývalou prostitutku, kterou napravilo setkání s Jeţíšem Kristem, a ten
nejodváţnější jí přisuzuje úlohu jeho manţelky. Garth Davis, reţisér na Oscara nominovaného
dramatu Lion, se z ní rozhodl tuhle mýtickou slupku sejmout a natočil dojemný a působivý příběh
ţeny, jeţ se provinila tím, ţe se narodila do špatné doby. V hlavních rolích historického dramatu hrají
na Oscara nominovaní Rooney Mara (Máří Magdaléna), Joaquin Phoenix (Jeţíš Kristus) a Chiwetel
Ejiofor (apoštol Petr).
17. - 18. 5.
17:00 MS
110 Kč
19. - 20. 5.
15:30 VS
HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaný, rodinný, Ukrajina, 85‘, dabing, premiéra
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých
čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se
do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Černomor potřebuje Milinu
moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu přímo
před Ruslanovýma očima. Ten nemá ani tušení, ţe Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků vydává
na záchranu své milé. Podaří se mu zdolat všechny nástrahy a dokázat, ţe skutečná láska je silnější
neţ jakékoliv čáry?
17. - 20. 5.
17:30 VS
130 Kč
21. - 23. 5.
18:30 VS
DEADPOOL 2
Akční sci-fi, komedie, USA, 120‘, titulky, 15+, premiéra
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan Reynolds). Moţná s ním
proţijeme okamţiky, kdy jako kuchař přeţívá skoro smrtící hovězí útok a hned poté prahne po splnění
svého velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barmanem v Mayberry. A zároveň se chce vyrovnat s
tím, ţe zcela ztratil chuť a snaţí se tedy znovuobjevit správné ţivotní koření. Pátrá i po nějakém
nestabilním kondenzátoru, bojuje s nindţi i japonskou jakuzou a vzdoruje smečce sexuálně
agresivních čoklů. Deadpool také vyráţí do světa, aby objevil pro něj významné ţivotní body: rodinu,
přátelství, novou chuť proţívat dobrodruţství a také, aby si zaslouţil vytouţený hrneček s nápisem
„Nejlepší milovník na světě“. Nebo taky ne. Deadpool je zkrátka chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho
pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná. Ale za to nemůţe. Coţ ovšem neplatí o jeho hodně
černém smyslu pro humor a netradičním přístupu k superhrdinským pravidlům fair play.

17. - 20. 5.
20:15 VS
120 Kč
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Komedie, ČR, 90‘, 12+
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má
dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína uţ toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě
kvůli tomu Marie přijíţdí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma
potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamţiků je jasné, ţe jejich city nejsou minulostí a
skončí spolu v posteli. Jenţe celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.
21. - 23. 5.
17:00 MS
90 Kč
KRÁLÍČEK PETR
Rodinný, USA, 89‘, dabing
Rebelský králíček Petr ţije veselý bezstarostný ţivot spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel
statku se však o svůj ţivotní prostor dělit nemíní - a uţ vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka
o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.
21. 5.
19:30 MS
110 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
ZIMNÍ BRATŘI
Drama, Dánsko, Island, 94‘, titulky, 15+, premiéra
Festivalovými cenami ověnčený film přináší temný příběh dvou bratrů během jedné kruté zimy. Příběh
prostoupený odplatou a osaměním.
V odlehlém těţařském městečku aţ za koncem světa ţijí dva bratři. Pracují v dole, starší z nich ţije
neutěšený a drsný ţivot jako všichni místní těţaři. Mladší Emil je v tomhle opuštěném místě ještě
opuštěnější, neţ ostatní. Outsider uzavřený ve svém osamění, má kromě práce pro společnost jednu
jedinou další hodnotu. Z chemikálií ukradených v továrně načerno pálí alkohol. Baví se snad pouze s
Anou, po které tiše touţí. Jeden z místních onemocní a vina padá na Emila a jeho pálenku. Spor mezi
bratry a rodinou nemocného se vyhrotí aţ k násilí, do toho se Emil cítí bratrem podveden a zrazen,
protoţe Anna, objekt jeho plaché touhy, se dala dohromady právě s ním. Najednou nemá nikoho a
nemá uţ vůbec co ztratit.
22. - 23. 5.
19:30 MS
100 Kč
POMSTA
Akční, thriller, 108‘, titulky, 18+, premiéra
Bohatí milující tatínkové od rodin se jako kaţdý rok sejdou uprostřed pouště, aby posílili své muţství a
vybili stres pořádným lovem. Tentokrát si ale jeden z nich přiveze milenku, neuvěřitelně sexy lolitu, o
níţ se rychle začnou zajímat i ostatní... Věci se vymknou kontrole a oni nechají umírající dívku
uprostřed pouště... Té se však podaří sebrat poslední síly a chlapský výlet se změní na nemilosrdný
lov...
24. - 25. 5.
17:30 VS SOLO: STAR WARS STORY 3D - DABIND 150 Kč (dětský 130 Kč)
26. - 27. 5.
16:30 VS SOLO: STAR WARS STORY 3D - DABING 150 Kč (dětský 130 Kč)
28. 5.
18:00 VS SOLO: STAR WARS STORY 2D - TITULKY 130 Kč (dětský 110 Kč)
29. - 30. 5.
18:00 VS SOLO: STAR WARS STORY 2D - DABING 130 Kč (dětský 110 Kč)
Akční, sci-fi, USA, 135‘, dabing + titulky, premiéra
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve filmu Solo: Star Wars Story,
zbrusu novém dobrodruţství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řadě troufalých eskapád hluboko v
temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo nejen mohutného Chewbaccu,
svého budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissiana.
Na této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.
24. - 27. 5.
18:00 MS
120 Kč
DÁMSKÝ KLUB
Komedie, USA, 108‘, titulky, 12+, premiéra
Ţivotní inspiraci občas najdete na těch nejnepravdě-podobnějších místech.
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná záliba v knihách. Pravidelně
se scházejí ve svém dámském kniţním klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu
Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáţe jako více neţ inspirativní…
24. - 25. 5.
20:30 VS
120 Kč
26. - 27. 5.
19:30 VS
JAK NAPÁLIT BANKU
Krimi komedie, Německo, 96‘, dabing, 12+, premiéra
Boxer Chris (Til Schweiger), namydlený herec Petr (Jan Josef Liefers) a šílený marketingový
specialista Max (Matthias Schweighöfer) léta šetřili peníze na své ţivotní sny, na budoucnost!

Naneštěstí pro ně, bankovní manaţer Schumacher (Thomas Heinze) úmyslně nechá jejich investiční
účty padnout na nulu, aby se zbavil neurotického investičního poradce Tobiase (Michael Bully Herbig).
Všichni čtyři muţi proto najednou čelí nejisté budoucnosti. A tak vymyslí šílený plán...
28. - 30. 5.
17:00 MS
80 Kč
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Dobrodružný, rodinný, USA, 111‘, dabing
Kdyţ čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v dţungli, v níţ se hra odehrává, a zcela doslova se stávají
postavami, které si pro hru zvolili: z počítačového hráče Spencera se stává odváţný dobrodruh
(Dwayne Johnson), náruţivý sportovec Fridge přijde (dle svých slov) "o horního půl metru těla" a stane
se z něj drobný génius (Kevin Hart), ze všemi oblíbené Bethany se stává profesor ve středním věku
(Jack Black) a zamlklá samotářka Martha je proměněna v drsnou bojovnici (Karen Gillan). Společně
zjišťují, ţe Jumanji není hra, kterou si můţete jen tak zahrát - musíte ji přeţít. Aby hru pokořili a mohli
se vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodruţství svého ţivota,
objevit, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami sebe vnímat zcela odlišně - jinak ve
hře uvíznou navěky...
28. 5. 19:30 MS
110 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
POD JEDNÍM STROMEM
Drama, komedie, Island, 89‘, titulky, 15+, premiéra
Pod jedním stromem je komedie chladná a tvrdá jako nehostinné islandské pláně. Natočil ji islandský
reţisér Hafstein Gunnar Sigurdðsson, na filmovém festivalu v Benátkách byla nominována na Nejlepší
film, oficiálně byla uvedena na festivalu v Torontu a získala řadu dalších cen a nominací.
Na zahradě klidného předměstí stojí vysoký košatý strom. Strom vrhá velký a studený stín na druhou
zahradu. U kaţdé zahrady je dům a v nich bydlí lidé. Sousedé, kteří bydlí ve stínu stromu, se ale
nechtějí smířit s tím, ţe se nemohou pořádně slunit na vzácném letním slunci. Rádi by, aby se strom
alespoň prořezal. „Na ten strom nikdo ani nesáhne“, zní ale pevné a jasné stanovisko z druhé strany
plotu. Dohadování se promění v hádky, nevhodné poznámky v osobní obvinění a nadávky, na řadu
přijdou propíchnuté pneumatiky, pak se jedněm sousedům ztratí kočka a druhým brzy na to pes.
Proslýchá se taky, ţe jeden ze sousedů byl viděn s motorovou pilou.
Pod jedním idylickým stromem se obyčejné sousedské neshody rozrostou v naprosto neočekávanou
spirálu násilí, která se vymkne kontrole.
29. - 30. 5.
19:30 MS
110 Kč
NA KRÁTKO
Drama, ČR, 104‘ + 6‘ předfilm, 12+, premiéra
Na krátko je drama o chlapci Jakubovi, který zjistí, ţe celý jeho dosavadní ţivot byla leţ. A jemuţ
nezbude, neţ okamţitě dospět a se ztrátou iluzí se vyrovnat a nebo… skončit špatně. Pomoct mu
nemůţe nikdo. Ani matka, protoţe to ona mu lhala a tu pohádku o tatínkovi, který se mu nemůţe
věnovat, protoţe brázdí moře na zaoceánské lodi, si vymyslela. Ani otec, který na něj ve skutečnosti
celý ţivot kašlal a teď se chce starat, ale jen proto, ţe o něj jeho „opravdový“ syn z manţelství nestojí.
A ať je jaký chce, kapitán tedy rozhodně není. Ani sestra Pavlína, která je ve svých šestnácti téţ také
prahu zjištění, ţe ţivot je úplně jiný, neţ si ho představovala, a které to srdce zlomí úplně stejně.
31. 5. - 1. 6.
17:00 VS
100 Kč
AVENGERS: INFINITY WAR
Akční, sci-fi, USA, 155‘, dabing, 12+
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia
Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a
jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, neţ
jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provţdy.
31. 5. - 1. 6. v 18:15 MS 120 Kč
TEAMBULDING
Komedie, ČR, 83‘, 15+, premiéra
Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráţí na tři dny do hor, na tolik
moderní teambuilding. Cílem je utuţení kolektivu, vypilování pracovních schopností a hlavně plusové
body do osobního hodnocení ředitele, který se rozhodl nastartovat kariéru tím, ţe pokročí na
ředitelství pobočky v krajském městě. K povýšení potřebuje pozitivní hodnocení ve všech oblastech, i
pro něj do této doby naprosto opomíjeném segmentu jako jsou manaţerské činnosti. Většina
zaměstnanců vůbec netuší, co je čeká. Představují si školní výlet placený firmou, jenomţe…

31. 5.
20:30 VS
120 Kč (studenti 100 Kč)
NO WAVE BACK
Dokumentární film, 45‘ + beseda
Martin Smekal, bruntálský rodák se po dvou letech vrací do Bruntálu s projekcí nového dokumentu.
Dokumentární film No Wave Back navazuje na předchozí divácky velmi úspěšný surfový dokument
Choose Your Wave, který vyhrál Mezinárodní festival outdoorových filmů 2017, a převzal tak hlavní
cenu ČEZ Grand Prix. Nový snímek sleduje příběh českého surfaře Matěje Nováka, který se pokusí
sjet big wave. Big Wave označuje vlny minimálně 6 metrů vysoké, které se ve Španělsku vyskytují jen
zřídka a vyznačují se svou unikátností. Stejně unikátní je i skupina tamních lidí, která na tyto vlny po
celé roky čeká. Tyto dva aspekty, to jsou výzvy, kterým se postavil i jeden z českých surfařů.
Na červen připravujeme:
Jurský svět: Zánik říše, Debbie a její parťačky, Ghost stories, Já, Simon, Jim Knoflík, Lukáš a
lokomotiva Ema, Sicario 2: Soldano a další.

