PROGRAM KINA CENTRUM KVĚTEN 2019
1. 5.
17:00 VS
120 Kč (dětský 100 Kč)
KOUZELNÝ PARK
Animovaný, rodinný, USA, Španělsko, 85‘, dabing
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve své
představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němţ všechny ty dechberoucí a fyzikální zákony popírající
atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. Například bezpečáka tu dělá dikobraz, který
se všeho bojí a ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny, o údrţbu se starají dva bobří vtipálci a tak by
se dalo pokračovat. June však není pouze snílek, ale taky hodně praktická holka, která zkouší aspoň
některé z těch fantastických modelů reálně postavit z toho, co jí zrovna přijde pod ruku. Asi tušíte, ţe
takové pokusy nemůţou dopadnout dobře a většinou končí demolicí celého sousedství. Po jedné
takové mimořádné destrukci June slíbí, ţe uţ začne sekat dobrotu, všední i nevšední starosti ji navíc
připraví i o chuť vymýšlet výjimečné atrakce aspoň teoreticky. June přestane snít. Jednoho dne ji však
osud a šťastná místa zavedou na zpustlé místo, kde kdysi skutečně existoval park, jaký si vysnila.
Dokáţe June znovu probudit vlastní fantazii a zastavit jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí?
Zdejší mluvící zvířecí personál na ni dost spoléhá. Jinou naději totiţ nemají.
1. 5. 18:00 MS
120 Kč
OSTRÝM NOŽEM
Drama, Slovensko, 89‘, 15+, premiéra
Příběh otce, kterému zavraţdili syna, smutek otce, který musí pochovat své dítě, emotivní drama otce,
který si pro spravedlnost musí dojít sám. Po útoku neonacistů na partu studentů zůstane na zemi leţet
mrtvý ubodaný kluk. Policie koná, pachatelé jsou dopadeni, společnost se bouří proti holohlavým
náckům, ale to všechno je jenom na chvíli. Zděšená rodina brzy sleduje, jak jsou vrazi po chybném
rozhodnutí soudkyně propuštění na svobodu, nikoho uţ to nezajímá a jednání policie připomíná
chování zkorumpované instituce. Zůstává jen zlomená rodina bez jakékoliv šance na spravedlnost a
viníci, kteří se jí smějí do očí. Zoufalý otec s touhou po spravedlnosti se pouští do boje se všemi. S
policií bez zájmu, s podplaceným soudnictvím, s mafií, která kdesi v pozadí tahá za nitky. Dokáţe tváří
v tvář zavedenému prohnilému systému uspět? Dokáţe zároveň překonat vlastní výčitky a odpustit
sám sobě?
1. 5.
19:15 VS
AVENGERS: ENDGAME 2D
130 Kč
2. - 3. 5.
18:00 VS
AVENGERS: ENDGAME 2D
130 Kč
4. - 5. 5.
19:30 VS
AVENGERS: ENDGAME 3D
150 Kč
6. - 8. 5.
18:00 VS
AVENGERS: ENDGAME 2D
130 Kč
Akční, sci-fi, USA, 182‘, dabing, 12+, premiéra
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu ţivota 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.
2. - 3. 5.
17:00 MS
140 Kč (dětský 120 Kč)
4. - 5. 5.
15:00 VS
UGLYDOLLS
Animovaný, rodinný, USA, 90‘, dabing, premiéra
V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc neţ to, co
je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený ţivot ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen
její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé straně hor. Moxy sebere
partu svých nejlepších přátel a vydají se hledat, co je na druhé straně. Objeví jiný svět – Perfection –
město, ve kterém jsou podle protokolu cvičeny dokonalé hračky, dokud nejsou vyškoleny a vyslány do
“skutečného světa”, aby našly své milující dítě. V městě Perfection se Moxy a její parta stanou
předmětem manipulací hračky Lou zodpovědné za výcvik nováčků. Díky tomu se ošklivé hračky
ocitnou tváří v tvář tomu, co to znamená být odlišný. Ale přece jen nemusíte být perfektní, protoţe ze
všeho nejdůleţitejsí je, kdo doopravdy jste.
2. - 3. 5.
19:30 MS
120 Kč
4. - 5. 5.
17:15 VS
TERORISTKA
Komedie, drama, ČR, 95‘, 12+

Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janţurová), učitelka na penzi, která si jednou
řekne, ţe uţ si nechce připadat jako kráva. Kdyţ jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin
Hofmann) nepomůţe ani starostka (Tatiana Vilhelmová), seţene si zbraň a rozhodne se udělat to, co
většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, ţe stejně,
jako je vraţda sloţitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, ţe jí bývalý ţák, momentálně v
podmínce (Pavel Liška), dává cenné ţivotní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko,
ale pak se dycky něco posere.“
6. - 8. 5.
17:00 MS
100 Kč
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Animovaný, rodinný, ČR, 75‘
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u
táborového ohně vzpomínají na dobrodruţství, která zaţili v uplynulém roce. Kaţdý z hrdinů vypráví
příběh, který povaţuje za úplně nejlepší. S Pinďou zaţijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův
palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do
vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?
6. 5.
19.00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
Drama, historický, Německo, Itálie, 188‘, titulky, 15+, premiéra
Kurt (Tom Schilling) se poprvé s moderním uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“
pořádané nacisty. Po válce pak prokáţe svůj talent a studuje výtvarnou akademii ve
východoněmeckých Dráţďanech. Zde potkává Ellie (Paula Beer) a je přesvědčen, ţe našel lásku
svého ţivota. Její otec, prominentní lékař Carl Seeband (Sebastian Koch), s jejich vztahem však
zásadně nesouhlasí a snaţí se jej jakýmikoliv prostředky zničit. To, co nikdo z nich zatím netuší, je
skutečnost, ţe jejich ţivoty jsou jiţ dávno propojeny hrozným zločinem, do kterého byl Seeband za
války zapleten. Kurtovi a Ellie se nakonec podaří odejít do západoněmeckého Düsseldorfu. Kurt
pokračuje ve studiu a hledá ve svobodném světě svůj nový, moderní výtvarný styl. Ţivotní proţitky a
traumata se Kurtovi nakonec stávají inspirací, díky níţ začíná tvořit osobité obrazy, které odráţejí
nejen jeho vlastní osud, ale i pocity celé poválečné generace
7. 5. 19:00 MS
100 Kč
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Dokument, ČR, 120‘, 12+
Velká cesta kolem světa končí! Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně dokazuje, ţe není třeba
drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zaţil jeden z nejdojemnějších návratů. Velká
cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty ţlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém
stylu. V týmu tentokrát není ţádná ţena a putování smečky muţů v čele s cestovatelem Danem
Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Ţlutý cirkus jede z Indie aţ domů. Překonává Himaláje i
diktatury, láme výškové rekordy i prchá před policií. Přestoţe jde mnohokrát do tuhého, mezinárodní
česko-slovensko-polská posádka bojuje se všemi nástrahami s černým humorem, sebeironií a občas
na hraně politické korektnosti. Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně dokazuje, ţe není třeba
drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zaţil jeden z nejdojemnějších návratů.

8. 5.
19:00 MS
SENIOR KLUB 60 Kč
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI
Komedie, Francie, 88‘, dabing, 12+
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie a tudíţ i správní maloměšťáci, se tak trochu
s těţkým srdcem smířili s tím, ţe se jejich dcery provdaly za muţe rozličných původů a podařilo se jim
překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové
Rachid, David, Chao a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu
přijdou právě Cloude a Marie Verneuilovi? Jejich obavy, ţe se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém
světě dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů jak je ve Francii všechny udrţet. A
to nejlépe tak, ţe jim dokáţí, ţe je Francie tou nejúţasnější zemí na světě. A to i přesto, ţe na ni oba
do této chvíle svorně s velkou chutí nadávali.
9. - 10. 5.
17:00 VS
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 2D 130 Kč
11. - 12. 5.
15:15 VS
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 3D 150 Kč
Dobrodružný, rodinný, USA, Japonsko, 104‘, dabing, premiéra

Historicky první hraný film o Pokémonech s názvem Pokémon: Detektiv Pikachu vychází z fenoménu
Pokémon – jedné z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech dob. Fanoušci z
celého světa si nyní mohou na stříbrném plátně uţít dobrodruţství s Pokémonem Pikachu tak, jako
ještě nikdy dřív. Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno. Ve
filmu se kromě něj objeví celá plejáda oblíbených postaviček Pokémonů, kaţdá se svými unikátními
schopnostmi a povahou. Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho
Goodmana, které přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal pátral po tom, co se jeho otci
stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák jeho otce, detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými
poznámkami sršící superslídil. Kdyţ Tim a Pikachu zjistí, ţe jsou výjimečným způsobem předurčeni k
vzájemné spolupráci, spojí síly a vrhnou se vstříc vzrušujícímu dobrodruţství, aby celé té spletité
záhadě přišli na kloub. V neony ozářených ulicích pulzujícího moderního velkoměsta Ryme City, kde
lidé a Pokémoni ţijí bok po boku v hyper-realistickém světě, společně hledají stopy a setkávají se s
pestrou směsicí Pokémonů. Postupně ovšem začnou odkrývat šokující plán, který by mohl zničit
stávající mírové souţití a ohrozit celý vesmír Pokémonů.
9. - 10. 5.
18:00 MS
120 Kč
THE BEACH BUM
Komedie, USA, Francie, VB, Německo, Švýcarsko, 95‘, titulky, 15+, premiéra
Takhle provokativní, jedinečný, nekompromisní a přitom zábavný filmový mejdan tu dlouho nebyl. The
Beach Bum natočilo zlobivé dítě Hollywoodu Harmony Korine, jehoţ celá tvorba je všechno, jenom ne
obyčejná, a diváky nikdy nenechá jen tak v klidu. Jeho filmy jsou stejně zboţňované jako nenáviděné,
a stejný osud pravděpodobně čeká i The Beach Bum. Příběh spisovatele, který je pořád v rauši, ţije
podle svých pravidel a střídavě brázdí Miami v luxusním sporťáku nebo se poflakuje po pláţi s
bezdomovci.
9. - 10. 5.
19:30 VS
120 Kč
11. - 12. 5.
20:00 VS
TRHLINA
Thriller, Slovensko, 111‘, titulky, 12+, premiéra
Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se v rámci absolventské praxe dostane do pracovní čety, která
vyklízí budovu bývalé psychiatrie. Zde náhodou objeví záznamy Waltera Fischera, jednoho z pacientů,
který před sedmdesáti lety záhadně zmizel v pohoří Tribeč. Kdyţ se po dvou měsících stejně záhadně
objevil, byl dezorientovaný, na celém těle měl nevysvětlitelná zranění a nedokázal popsat, co se mu
stalo a kde poslední týdny strávil. Ač byl dlouhodobě hospitalizován, jiţ nikdy se nezotavil. Kdyţ se
Igor pustí do pátrání po podrobnostech Fischerova příběhu, zjistí, ţe tento případ vůbec nebyl
ojedinělý. Záznamy o lidech, kteří se v Tribeči ztratili, sahají aţ daleko do minulosti. K mnoha z nich
ale došlo relativně nedávno. Proto se Igor spolu se svou přítelkyní Miou, milovníkem konspiračních
teorií Andrejem a tvrdým skeptikem Davidem vydává do tribečských lesů zjistit, jaká je pravda.
Pátrání, které zpočátku působí jako nevinná zábava nesourodé skupinky, však končí tragicky…
11. - 12. 5.
17:45 VS
100 Kč
ŽENY V BĚHU
Komedie, ČR, 93‘
Komedie o ţenách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra proţila s Jindřichem báječný ţivot a
je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka
tří dcer v tom nevidí problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více neţ 42 kilometrů
jako rodinná štafeta. Ţádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce
a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Dcery se ovšem do běhání neţenou. Mají úplně jiné
starosti. Nejstarší Marcela čelí průšvihům svých synů, zatímco jejich otec ji uţ dvacet let neumí, nebo
nechce, poţádat o ruku. Bára touţí po dítěti, jenţe pro něj zatím neuhnala toho pravého tatínka. Jak
Bára sama s nadsázkou říká, asi jí nezbude nic jiného neţ vykrást spermabanku. Kačka chlapa má,
ale ten má jeden zásadní háček – manţelku. Je zřejmé, ţe dcery mají jiné priority neţ běţecký
trénink.
Věra proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překáţek a
komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu.
13. - 15. 5.
17:00 MS
110 Kč
DUMBO
Rodinný, fantazy, USA, 113‘, dabing

Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera (Colin Farrell) a
jeho děti Milly (Nico Parker) a Joe (Finley Hobbins), aby se starali o novorozeného slona, jehoţ
nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, ţe Dumbo umí
létat, zaţívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V.A. Vandevere
(Michael Keaton), který angaţuje „podivného tlustokoţce“ pro svůj nejnovější zábavní podnik
Dreamland. Dumbo stoupá na vrchol slávy díky společným vystoupením s okouzlující a okázalou
královnou vzduchu Colette Marchantovou (Eva Green). Záhy však Holt Farrier zjišťuje, ţe pod
nablýskaným povrchem zábavního podniku Dreamland, se skrývá nejedno temné tajemství.
13. - 15. 5.
18:00 VS
100 Kč
CAPTAIN MARVEL
Akční, sci-fi, USA, 128‘, dabing, 12+
Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela novým
dobrodruţstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol
Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Kdyţ Zemi zasáhne
mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou
spojenců přímo v srdci konfliktu.
13. - 14. 5.
19:30 MS
120 Kč
SNĚŽÍ!
Drama, poetický, ČR, 74‘, 12+, premiéra
Po svatbě svého otce se Tereza (Petra Nesvačilová) se svým přítelem Františkem (Petr Vršek) a
sestrou Petrou (Hana Vagnerová) vydává do domu babičky (Monika Pošívalová). O babičku a o dům
se nyní stará jejich matka (Vanda Hybnerová). Tereze se zdá vše ponecháno svému osudu, stejně
jako babička, která z nedostatku pozornosti ztrácí přehled o realitě. Ke smůle zúčastněných, se
Tereza rozhodne v domě zůstat a postarat se o nápravu věcí. Ne vše ale potřebuje opravit. Jemný
poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a intimních světech uvnitř kaţdé rodiny.

15. 5.
19:30 MS
100 Kč
KLIMT A SHIELE: ERÓS A PSYCHÉ
Dokumentární, Itálie, 90‘, titulky, 12+, premiéra
Rok 1918 nepřinesl jen konec světové války, ale také úmrtí proslulých malířů Gustava Klimta a Egona
Schieleho. Oba dva jsou synonymem “zlaté éry” Vídně a oba dva způsobili ve výtvarném světě
revoluci. O jejich obrovském talentu, snech, ale i skandálech a posedlostech vypráví dokument Klimt &
Schiele - Eros a Psyché. Snímek diváky provede nejslavnějšími kulturními prostory rakouské
metropole - galeriemi Albertina, Belvedere, prostory Uměleckohistorického muzea, Muzea
Leopoldových nebo Muzea Sigmunda Freuda.
16. - 17. 5.
17:00 VS
120 Kč
SHAZAM!
Akční, fantazy, USA, 132‘, dabing,
V kaţdém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie. V případě Billyho
Batsona (Asher Angel) stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý
čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu
Shazama (Zachary Levi). Shazam s dokonalým tělem s vyrýsovanými svaly si však uchovává duši
dítěte a v dospělé verzi se pouští do všeho, co by dělal kaţdý teenager, kdyby byl obdařen
superschopnostmi: uţíval si je! Umí létat? Má rentgenové vidění? Dokáţe rukama vrhat blesky?
Dokáţe se vyhnout zkoušce ze sociologie? Shazam se vydává otestovat hranice svých schopností s
radostnou bezstarostností dítěte. Ale své schopnosti bude muset zvládnout rychle, aby mohl bojovat
se smrtícími silami zla ovládanými Dr. Thaddeusem Sivanou (Mark Strong).
16. - 17. 5.
17:30 MS
120 Kč
V OBLACÍCH
Animovaný, rodinný, Německo, 88‘, dabing, premiéra
Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstoupit kaţdý racek, aby se
mohl s celým hejnem bezpečně vydat na zimu do jiţních krajů. Nešťastnou náhodou ale skončí jako
zmoklá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků a výtky od těch dospělých.
Na mořského racka je totiţ neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou rorýs, mezi
racky se jako pískle tak nějak omylem připletl, získal si srdce jednoho páru a uţ s nimi zůstal. Teď se

ovšem dozvěděl pravdu, objevil jiné rorýse, dokonce jednu slečnu a odchází s nimi z domovského
hnízda za dobrodruţstvím. Rorýsi jsou akrobati oblak, rychlí, přesní, vytrvalí. Zatímco rackové se
zdrţují na skalách, rorýsi si uţívají v městečku. Manou se s ostatními vrhá do opojných závodů
uličkami, střemhlav se vrhá podél věţí chrámů, prolétává kopulemi paláců a loví za letu drobky ze
stolů místních kaváren. Ve městě není nouze o zábavu, nové kamarády a záţitky. Brzy se ale objeví
nebezpečí, které ohroţuje všechny, a ptáci jakkoliv velcí či pyšní se proti němu musí spojit. Manou
jako zástupce obou hejn pak sehraje velkou roli. Rorýsi jsou sice jeho pravá rodina, mámu a tátu má
ale navţdycky mezi racky.
16. - 19. 5.
20:00 VS
130 Kč
JOHN WICK 3
Akční, thriller, USA, 131‘, titulky, 15+, premiéra
Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v patách
celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co
porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního spolku nájemných vrahů High Table se z Johna
Wicka stává excommunicado - psanec, který je terčem zabijáků po celém světě. Připravte se na válku!
18. - 19. 5.
15:15 VS
100 Kč
MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
Animovaný, rodinný, Francie, 90‘, dabing
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromaţďovat zásoby na zimu.
Jenţe během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do
balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé
nástrahy.
Pro její rodiče tak existuje pouze jedna cesta: dát dohromady starou partu! A tak beruška, mravenec a
pavouk znovu spojí své síly a vydávají se na záchrannou výpravu na druhou stranu zeměkoule. Čeká
je nový svět, nová setkání, ale i nová nebezpečí. A čas neúprosně běţí…
18. - 19. 5.
17:30 VS
110 Kč
AFTER: POLIBEK
Romantický, drama, USA, 106‘, titulky, 12+
Po vašem poprvé uţ nebude ţivot jako dřív. Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Příkladná
pilná studentka, vzorná dcera, pozorná a věrná kamarádka, skvělá studentka prvního semestru s
velkými ambicemi a plány do budoucna. Její učebnicový ţivotní plán ovšem nepočítal s tím, ţe se
objeví tajemný kluk Harding Scott. Nijak zvlášť oblíbený, drzý a nafoukaný samotář s pronikavým
pohledem a s pověstí „od něj se drţ radši dál“. Je nebezpečný... a nebezpečně přitaţlivý. Zakázané
ovoce přitahuje i hodné holky a Tessa se přes veškerá varování vrhá do vztahu, který se všeho nejvíc
připomíná horskou dráhu. Je stejně děsivý jako vzrušující, přináší pláč i nepopsatelné štěstí, něhu i
krutost a nikdy nejede v klidu po rovině. Má takhle vypadat láska? Síla jejich vztahu a vášně mění
všechno, co doteď znala a co od svého ţivota čekala.
20. - 22. 5.
17:00 MS
110 Kč
HLEDÁ SE YETTI
Animovaný, rodinný, USA, 95‘, dabing
Pan Článek je legrační a roztomilou postavou v dobrodruţném rodinném snímku od cenami
ověnčeného studia Laika. Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se povaţuje za
předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil,
vydává se na americký severozápad objevit - Yettiho, chybějící vývojový článek mezi opicí a
člověkem. Pan Článek - lehce bláznivý, překvapivě bystrý a citlivý tvor, který představuje posledního
jedince svého druhu, čelí osamělosti a věří, ţe Sir Lionel je jediným muţem, který mu můţe pomoci. Ti
dva spolu s nezávislou a vynalézavou Adelinou Fortnightovou zaţívají odváţné dobrodruţství, které
směřuje k jedinému cíli - bájnému údolí Šangri-La.
20. - 22. 5.
18:00 VS
130 Kč
AVENGERS: ENDGAME
Akční, sci-fi, USA, 182‘, dabing, 12+
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu ţivota 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.

20. 5.
19:30 MS
100 Kč
FREE SOLO
Dokumentární, USA, 100‘, premiéra
FREE SOLO je směsicí napínavého thrilleru a inspirativního ţivotního příběhu sportovce, který si
klade fyzicky i psychicky náročné cíle a snaţí se dosáhnout hranice nemoţného. V období začátku
příprav na obtíţný výstup se jeho aura nepřemoţitelnosti, kterou si po desetiletí zdařile budoval,
nečekaně rozpadá. Vztah s novou přítelkyní znamená téţ změnu ve vnímání nebezpečí úrazu a
nezdarů. Vasarhelyiová a Chin umně a s citem zachycují hluboce lidské okamţiky stejně jako ţivotu
nebezpečný výkon, to vše s excelentní, místy aţ závrať způsobující kamerou. Výsledkem je triumf
lidského ducha.
21. 5.
19:30 MS
BIO SENIOR 60 Kč
LOVENÍ
Romantická komedie, ČR, 100‘, 12+
Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto
svého „ano“ ale ţenich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s
jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponoţky a proto hned zaloţí Elišce
profil na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí uţ 35 let, je single a má strach, aby jí
neujel vlak. A chce vzít ţivot pevněji do svých rukou. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou
katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku. Zároveň se musí rychle přestěhovat a jedinou
moţností je bydlet společně s nevlastním bratrem, podivínem, který pěstuje na střeše včely a který ji
doma nechce.
23. - 24. 5.
17:00 VS
ALADIN 3D
150 Kč (dětský 130 Kč)
25. - 26. 5.
14:30 VS
ALADIN 3D
27. - 29. 5.
17:00 VS
ALADIN 2D
130 Kč (dětský 110 Kč)
Rodinný, muzikál, USA, 125‘, dabing, premiéra
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kuráţné a cílevědomé
princezně Jasmíně a dţinovi, který je dost moţná klíčem k jejich budoucnosti. Film reţíruje Guy
Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese sviţnou a strhující akci.
23. 5.
19:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
BOLEST A SLÁVA
Drama, Španělsko, 108‘, titulky, 12+, premiéra
Salvator Mallo je slavný filmový reţisér. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět
hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál ţít, musí najít příčinu. Ve
vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie. Snaţí se
rozpomenout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech v Madridu a na bolest,
kterou mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost ţivota i utrpení. Psaní pro něj bylo únikem a
zapomněním. Kouzlo filmu mu přineslo slávu i vykoupení z neúspěchů jeho ţivota. Bolest a sláva
vypráví o sloţitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního ţivota a od vášní, které ţití dávají smysl a naději.
23. - 24. 5.
20:00 VS
120 Kč
25. - 26. 5.
17:30 VS
SYN TEMNOTY
Horor, USA, 90‘, titulky, 15+, premiéra
Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou,
začalo by se projevovat velmi zlověstně? V Synovi temnoty přináší vizionářský tvůrce Stráţců galaxie
a The Belko Experiment děsivý zvrat a nový radikální ţánr: superhrdinský horor.
24. 5.
19:00 MS
120 Kč
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Komedie, Francie, 117‘, titulky, 12+, premiéra
Kdyţ se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, byla to láska na první pohled. A začátek velkého
milostného příběhu. Neoddělitelně se vzájemně podporují při naplňování svých vášní: on je spisovatel
a ona klavíristka. A jak to vypadá o deset let později? Jiţ jsou manţeli, ale vášně a vzájemné podpory
je mezi nimi jiţ méně. Zatímco Raphael píše úspěšné bestsellery, Olivia oţelela vlastní sólovou
hudební kariéru, v které ji její manţel ohromený vlastním spisovatelským úspěchem podporoval stále
méně a méně. Jednoho večera to si Olivia přestane být jistá, zda ji Raphael ještě vlastně vůbec miluje.
Následujícího rána se Raphael probouzí sám a čeká jej pořádný šok. Propadne se totiţ do paralelního

světa, ve kterém ţije úplně jiný ţivot. Olivii v něm nikdy nepotkal, ta je nyní slavnou klavíristkou a on
určitě není slavným a všemi uznávaným spisovatelem. Je jen neznámým učitelem literatury, má navíc
na hrudi záhadné tetování s nápisem „ping“ a především si uvědomí, ţe bez Olivie nedokáţe ţít. Musí
udělat vše pro to, aby si její lásku znovu získal a především si ji zaslouţil. Jeho jedinou výhodou je, ţe
ji z dřívějšího ţivota dokonalé zná, ví, co má ráda, co jí vadí a co miluje. Navíc mu v jeho snaze získat
Oliviino srdce podruhé pomáhá nejlepší kamarád, který má na prsou pro změnu vytetované slovo
„pong“.
25. - 26. 5.
19:45 VS
80 Kč
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební, životopisný, VB, 134', titulky, 12+
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější neţ jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian
Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou ţivotní a uměleckou jízdu Freddieho
Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního
zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě
Bohemian Rhapsody. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou ţivotní
spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce
1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších
show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.
27. - 28. 5.
18:00 MS
120 Kč
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Krimi, životopisný, USA, 108‘, titulky, 15+, premiéra
Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho.
Překvapivým vypravěčem strhujícího filmu je Bundyho přítelkyně, která s ním v době vraţd ţila pod
jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy. Aţ postupně zjišťuje, ţe muţ, s nímţ
vedla láskyplný rodinný ţivot, je jedním z nejhledanějších a největších monster Ameriky.
27. - 29. 5.
19:30 VS
120 Kč
HELLBOY
Akční, fantazy, USA, 132‘, 15+, dabing
Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu
paranormálního výzkumu a obrany) se vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná
čarodějnice Nimue. Hellboy musí "Královně krve" zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou
ránu. Ta však potřebuje nejprve nabrat síly poté, co ji v dávných dobách zabil samotný král Artuš a její
rozčtvrcené tělo ukryl napříč celou Anglií. Rohatý cynik má naštěstí k ruce svého nevlastního otce,
profesora Trevora Bruttenholma, a kamarádku Alice, mimořádně nadané médium. Spolu s nimi odhalí
šokující pravdu o svém původu i poslání.
29. 5.
19:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
MILOST
Drama, Polsko, ČR, Slovensko, 100‘, 12+, premiéra
Příběh rodičů prokletého vojáka vyprávěný jejich sedmnáctiletým vnukem Jankem. (Prokletí vojáci –
příslušníci protikomunistických polských odbojových hnutí, zformovaných v závěrečných fázích druhé
světové války). „Odřivous“ byl zabit v roce 1946. StB ho čtyřikrát vyhrabala z hrobu, aby se ujistila, ţe
je „nepřítel lidu“ mrtvý. Matka vojáka nesnese to poníţení, ukradne rakev s tělem svého syna a přinutí
manţela, aby se společně vydali na cestu do Kalvárie Paclawské a syna opět pohřbili. Cesta je plná
dramatických událostí. K průvodu se připojí Jurgen, uprchlík ze zajateckého tábora. Kdyţ vlci zabijí
taţného koně, Jurgen se rozhodne, ţe ho nahradí, a táhne vůz s rakví. Mezitím pozorujeme, jak se
Hanka s cizincem sbliţují. Jakub a Hanka společně dorazí do kláštera na kalvárii. Tam zjistíme, ţe
jeden z mnichů je bratr „Odřivouse“. Rodiče a bratr popáté a naposled pohřbívají poručíka Zemské
armády. Hanka se ale nechce vracet domů. Je psychicky na dně. Na nádvoří kláštera si staví ledové
iglú a zabydlí se v něm. Syn – mnich se o ni stále stará a Hanka po několika týdnech znovu získá
rovnováhu. Spolu s manţelem se vrátí domů. Film se odehrává v dramatickém období poválečných
polských dějin, je to ale také univerzální příběh; rodiče se snaţí znovu získat důstojnost a vyrovnanost
poté, co ztratili svého syna

30. - 31. 5.
17:30 VS
130 Kč
1. - 2. 6.
20:15 VS
3. - 5. 6.
20:00 VS
ROCKETMAN
Hudební, životopisný, USA, VB, 120‘, titulky, 12+, premiéra
Neţ 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, jenţe pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání
vedla strmá cesta na absolutní vrchol, moţná aţ 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, coţ se mu
stávalo prakticky pořád. Jenţe kdyţ jste duší rocker i showman, tak se z kaţdého srabu prostě
vyzpíváte.
30. - 31. 5.
18:00 MS
120 Kč
DADDY COOL
Komedie, Francie, 97‘, dabing, 12+, premiéra
Adriena jeho přítelkyně vykopne, protoţe se vůbec nechová jako zralý muţ, ale mnohem spíš jakoby
mu bylo čtrnáct. Bez zodpovědnosti, bez ambicí, bez pořádné práce, zato vţdycky na pohodu a
tabáček. Kdyţ se poznali, zábava byla to hlavní. Časem ale všichni okolo dospěli... aţ na něj. Adrien
zatvrzele zůstal flákačem a teď se nestačí divit, jak na něj jeho přítelkyně Maude srší hromy a blesky.
Uţ by chtěla rodinu, ale nejde mít děti s dítětem. Adrien ale zachová chladnou hlavu a vymyslí
senzační plán, jak ukázat, ţe je dospělý a zodpovědný stejně jako ostatní dospělí a zodpovědní. Je to
plán toho nejtěţšího kalibru s nejrychlejší účinností. Zaloţí si v jejich společném bytě soukromé jesle.
Zájemců je hodně a z Adriena je během chvíle táta na plný úvazek. Jenţe... děti se pohybují, dokonce
kaţdé jiným směrem, jakmile to jde, tak se o něco praští, umí být hlučné, oproti předpokladům celý
den nespí, chtějí jíst, chtějí i pít, potřebují přebalit, a opět se pohybují a opět kaţdé jiným směrem.
Adrien zůstává v klidu, cigárko za ţádných okolností neodkládá a na kaţdý problém najde nějaké
originální řešení. Do rodičovských učebnic se pravděpodobně nedostane, ale šance na udrţení dětí
naţivu tu nějaká je. A s ní i šance na návrat k přítelkyni
30. - 31. 5.
20:15 VS
GODZILA 2: KRÁL MONSTER 2D
130 Kč
1. - 2. 6.
17:30 VS
GODZILA 2: KRÁL MONSTER 3D
150 Kč
Akční, sci-fi, USA, 132‘, titulky, 12+ premiéra,
Po celosvětovém úspěchu filmů Godzilla a Kong: Ostrov lebek uvidíme v kinech další kapitolu z
filmového monstrsvěta: Godzilla II Král monster. Ve výpravném akčním dobrodruţství se Godzilla
střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury. Nový film sleduje osudy
kryptozoologické agentury Monarch, jejíţ členové změří síly s armádou obrovských monster, včetně
impozantní Godzilly. Ta se střetne s gigantickou radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Rodanem a také
svým největším nepřítelem, trojhlavým Kingem Ghidorahem. Kdyţ tyto předpotopní druhy, které byly
doposud pokládány za pouhé mýty, opět oţijí, začnou bojovat o nadvládu a samotná existence lidské
rasy tak visí na vlásku.
Na červen připravujeme:
Máma, X-men: Dark Phoenix, Psí poslání 2, Muţi v černém: Globální hrozba, Annabelle 3, Prado sbírka plná divů a další

