PROGRAM KINA CENTRUM ŘÍJEN 2018
1. - 3. 9.
17:00 VS
120 Kč (dětský 100 Kč)
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný, rodinný, USA, 96‘, dabing, premiéra
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, ţe záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu ex
1. – 2. 10.
18:00 MS
120 Kč
BEZE STOP
Drama, USA, 119‘, titulky, 12+, premiéra
Patnáctiletá Tom ţije se svým otcem v lese na okraji Portlandu. Dobrovolná izolace od tzv. normální
společnosti jim umoţňuje vytvořit si realitu čistých, civilizací nezkaţených prostých radostí. Jednoho
dne však o sobě okolní svět dává vědět a konfrontace je nevyhnutelná.
1. – 3. 10.
19:30 VS
110 Kč
SESTRA
Horor, USA, 96‘, titulky,15+, premiéra
Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky ujal snímku, ve kterém se vrací
zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry, která terorizovala v hororu V zajetí démonů 2.
3. 10.
18:00 MS
60 Kč BIO SENIOR
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama, komedie, ČR, 93‘, 15+
Úsměvy smutných muţů je celovečerní film podle stejnojmenného kniţního bestselleru Josefa
Formánka. Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví úspěšný
spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a později i celou
láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří jsou, či donedávna byli, v pití
alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství a situace, jeţ v obyčejném ţivotě ani nejsou
moţné.
4. - 5. 10.
17:00 MS
110 Kč
6. – 7. 10.
15:15 VS
BELLA A SEBASTIAN 3
Rodinný, Francie, 91‘, dabing, premiéra
Uběhly uţ dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou a Sebastianem. Sebastian dospívá
a z Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o
novém ţivotě na jiném místě, jinde neţ v horách… Sebastian však své hory opustit nechce. Kdyţ se
najednou objeví Joseph, bývalý vlastník Belly, je pevně přesvědčen, ţe ji získá zpět. Sebastian si
uvědomuje nebezpečí, které Belle i štěňatům hrozí a rozhodne se udělat všechno pro to, aby je
ochránil.
4. – 7. 10.
17:30 VS
VENOM 3D – DABING 150 Kč (dětský 130 Kč)
8. 10.
17:30 VS
VENOM 2D – TITULKY 130 Kč (dětský 110 Kč)
9. – 10. 10.
17:30 VS
VENOM 2D – DABING 130 Kč (dětský 110 Kč)
Akční sci-fi, USA, 105‘, dabing + titulky, 12+, premiéra
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů
filmového světa značky Marvel. V hlavní roli smrtonosného Venoma se představí na Oscara®
nominovaný Tom Hardy.
4. – 7. 10.
20:00 VS
120 Kč
TOMAN
Drama, historický, ČR, SR, 145‘, 12+, premiéra
Filmové drama reţiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která
dodnes ovlivňuje naše ţivoty. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa
naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu,
bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které
komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina,
vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru
zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 –
48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Reţisér Ondřej Trojan přináší na plátno nejen
napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o
nezvratná archivní a očitá svědectví.
8. – 9. 10.
17:00 MS
100 Kč
KUBÍK HRDINA
Animovaný, rodinný, Island, Belgie, 83‘, dabing, repríza
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do
teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen přeţít ve světě plném nepřátel a nakonec je i
oslavován jako hrdina.

8. – 10. 10.
20:00 VS
130 Kč
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, ČR, 95‘, repríza
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého
ţeny letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob ţivota utrţí hned
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manţelka a
dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá ţena mu nabourá auto a na
jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší
problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v
dobrodruţné noci si přeje, aby se stal ţenou, protoţe „ţenský to mají v ţivotě mnohem jednodušší a
on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, ţe následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem
vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ţenou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako
Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ţenském těle a zjistit,
zda to mají ţeny opravdu snazší?
10. 10.
19:00 MS
100 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
JACK STAVÍ DŮM
Drama, thriller, Dánsko, Francie, Švédsko, Německo, 145‘, titulky, 18+, premiéra
Pro sériového vraha Jacka je kaţdé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaţí během
let vybrousit k dokonalosti. I přes jeho vysokou inteligenci se policie pomalu přibliţuje, zatímco Jack
víc a víc riskuje na cestě k dokonalé vraţdě. Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí
do USA 70. let. Kontroverzní génius Lars von Trier jej poprvé představil na festivalu v Cannes
11. - 12. 10.
17:00 MS
110 Kč
13. – 14. 10.
16:00 MS
VILÍK: RYCHLE A VESELE
Animovaný, rodinný, Malajsie, 90‘, dabing, premiéra
Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném městě Gasket City. Navíc
je "aţ po duši" zamilovaný do modelky Belly. Jenţe v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák
Kaiser, který Bellu unese. Vilík brzy zjistí, ţe zůstat věrný sám sobě je těţší úkol neţ získat osobní
slávu a také srdce své lásky.
11. – 12. 10.
17:30 VS
120 Kč
13. – 14. 10.
16:30 VS
ZRODILA SE HVĚZDA
Romantický, drama, hudební, USA, 136‘, titulky, 15+, premiéra
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda hrají Bradley Cooper a Stefani
Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako hudební
superstar Lady Gaga. Pro čtyřnásobného drţitele nominace na Oscara Bradley Coopera je tento film
jeho reţijním debutem. Cooper ve filmu zároveň hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví
neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga). Kdyţ se oba vrhnou do vášnivého milostného
vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale kdyţ Allyin
raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtíţněji nese svůj ústup z velkých pódiích a o to
více se potýká se svými vnitřními démony.
11. – 12. 10.
20:15 VS
130 Kč
13. – 14. 10.
19:30 VS
PRVNÍ ČLOVĚK
Drama, historický, USA, 138‘, titulky, 12+, premiéra
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu sledovali přistání
posádky Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu „Je to malý
krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který se stal moţná nejodváţnější výpravou od
plavby Kryštofa Kolumba, byl tímto úspěšně završen. Stejně fascinující ale byla éra, která tomuto letu
předcházela, a ţivotní příběh člověka, jenţ dostal to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok.
Příběh Prvního člověka začíná v roce 1962, kdy začal pracovat jako pilot pro NASA a kdy se musel
vyrovnat s osobní tragédií, smrtí dvouleté dcery na nevyléčitelnou nemoc. Pro práci, která
představovala permanentní koketování se smrtí si těţko mohli v NASA vybrat vhodnějšího aspiranta.
Armstrong (Ryan Gosling) není vesmírný kovboj, který by riziko podstupoval dobrovolně a s frajerským
nadhledem, na druhou stranu ani nepanikaří v situacích, kdy mu jde o ţivot. Jeho základním
charakterovým rysem je klid. Klid ve chvíli, kdy se ve zkušebním modulu řítí k zemi volným pádem,
klid, kdyţ odpovídá synovi na otázku, zda se z mise vrátí, klid ve chvíli, kdy dělá onen historický první
krok. Protiváhou tomuto klidu je pak absolutní neklid jeho ţeny (Claire Foy) a její vnitřní drama, s jakou
proţívá jeho kaţdý úspěch, a moţnost, ţe se uţ nikdy nevrátí.
15. – 17. 10.
17:00 MS
120 Kč
PRINCEZNA A DRÁČEK
Animovaný, rodinný, Rusko, 75‘, dabing, premiéra
Kdyţ se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese
do říše zázraků plné nových dobrodruţství a zvláštních stvoření. Barborka se spřátelí s roztomilým
dráčkem, se kterým se vydá najít kouzelné zrcadlo. Právě to ji můţe spojit s její dávno ztracenou

maminkou, která princeznu i krále kdysi opustila. Barborka je odhodlaná zjistit pravdu o své minulosti
a vyřešit záhady celého hradu.
15. 10.
19:00 VS
250 Kč
AIDA
Záznam opery, 161‘, titulky, premiéra
Jedná se o výjimečné představení známé Verdiho opery Aida připravené pro operní festival v
Salzburgu. Tato verze Aidy vzbudila aţ nečekané nadšení v hledišti i u kritiky a přináší důkaz, ţe i
dnes je moţné připravit klasický kus tak, aby diváky překvapil a ohromil. Nastudování Aidy je prvním
krokem do světa opery pro uznávanou a oceňovanou umělkyni, filmařku a fotografku Shirin Neshat z
Íránu. Mezinárodnímu obsazení vévodí ruská sopranistka Anna Netrebko z Ruska jako Aida, italský
tenor Francesco Měli, italský bas Roberto Tagliavini. Dirigentskou hůlku drţel Riccardo Muti.
15. 10.
19:30 MS
120 Kč
16. – 17. 10.
18:30 VS
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Krimi, thriller, USA, 140‘, titulky, 15+, premiéra
Sedm podivných cizinců, kaţdý s vlastním tajemství, se setkává v hotelu El Royale, který má vlastní
temnou minulost.
16. 10.
19:00 MS
90 Kč
JAN PALACH
Drama, ČR, 124‘, 12+
Film pozoruje posledních několik měsíců ţivota Jana Palacha. Pozoruje jej na základě dostupných
faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muţi táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z
blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, ţe by byl něčeho takového schopen. Ve
filmu prochází vztahem se svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním ţivotem roku 1968, souţitím s
mámou doma ve Všetatech, zaţije studentské brigády v Kazachstánu a Francii, chodí do školy,
pozoruje a mlčí. Stejně jako se od podzimu 68 mění veřejný ţivot, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s
Janem. Jak to, ţe si ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spoluţáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy
svačinu, na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem do města se vysprchoval. Kamera po
celý film sleduje Janovu tvář a snaţí se zachytit okamţiky rozhodnutí…
17. 10.
19:00 MS
60 Kč BIO SENIOR
MISS HANOI
Krimi, ČR, SR, 91‘, 12+
Do Varnsdorfu přijíţdí kapitán Kříţ (David Novotný) vyšetřit vraţdu a brzy se ukazuje, ţe stopy směřují
do místní vietnamské komunity. Kdosi se totiţ pokoušel zamaskovat skutečný motiv. Otevřenými
dveřmi do světa, v němţ vládnou pravidla obchodu, rodinných klanů a hierarchií a který přehrazuje i
jazyková bariéra, se mu stává mladá policistka (Ha Thanh Špetlíková). Nesourodá dvojice –
emancipovaná ţena, která se rozhodla ţít podle vlastního rozhodnutí a stárnoucí sarkastický
vyšetřovatel, pro nějţ práce zůstala jediným opěrným bodem v ţivotě – rozkrývá nejen tajemství
zločinu, kde jedna vraţda odkazuje k druhé, ale také vzájemně hledá cestu k poznání a respektování
toho druhého. A oba čeká osudové rozhodování, zda se přiklonit na stranu pevných rodinných tradic
nebo spravedlnosti.
18. – 19. 10.
17:30 VS
110 Kč
20. – 21. 10.
16:30 VS
ČARODĚJOVY HODINY
Rodinný, fantazy, USA, 105‘, dabing, premiéra
Desetiletý chlapec Lewis se po smrti rodičů odstěhuje do panského sídla svého strýce Jonathana.
Strýce i jeho sousedku si brzy oblíbí. V domě se však dějí podivné věci, strýček i jeho sousedka totiţ
ovládají kouzla. Lewis pomáhá svému kouzelnickému strýčkovi vypátrat hodiny, které by svou
kouzelnou mocí mohly způsobit konec světa. Film je natočen podle klasického fantasy románu Johna
Bellairse.
18. 10.
19:00 MS
100 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
NA CHESILSKÉ PLÁŽI
Drama, romantický,VB, 110‘, titulky, 15+, premiéra
V citlivém dramatu sledujeme mladý pár na líbánkách na počátku šedesátých let. V hotelu s vyhlídkou
na pláţ však novomanţelé zjišťují, ţe na svatební noc nejsou zdaleka připravení. Snímek s humorem i
smutkem odkrývá, jak hluboko se normy a očekávání doby obtiskují do dospívající generace.
18. – 19. 10.
20:00 VS
120 Kč
20. – 21. 10.
19:30 VS
HALLOWEEN
Horor, USA, 105‘, titulky, 15+, premiéra
Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) jako jedna z mála přeţít řádění
maskovaného zabijáka Michaela Myerse. Útok, který se odehrál o halloweenské noci, v ní však
zanechal hluboké jizvy na duši. Od noci, během které vyšinutý mladík ubodal její přátele, jen aby mohl

připravit o ţivot i ji, se důsledně připravuje na jeho návrat. Ţije v ústraní, v domě plném důmyslných
pastí, zoufale si nerozumí s dcerou (Judy Greer), která ji kvůli téhle posedlosti povaţuje za blázna, a
velmi těţce si hledá i cestu k dospívající vnučce. To vše navzdory tomu, ţe Myers doţívá v jedné z
nejpřísněji střeţených psychiatrických léčeben a moţnost jeho útěku je jen teoretická. Blíţí se však
Halloween a všechny Lauriiny obavy se rázem zhmotní po havárii vězeňského autobusu, který
převáţel nebezpečné psychiatrické pacienty do nového ústavu. Některým z nich se podařilo
uprchnout. Michael Myers byl mezi nimi a o svou nezdravou fixaci na Laurii nepřišel.
19. – 21. 10.
19:00 MS
110 Kč
MARS
Komedie, ČR, 84‘, premiéra
Lety na Mars dávno vyšly z módy. Marťanskou vědeckou stanici udrţuje v nouzovém reţimu zastaralý
robot Bot, ponechaný kdysi na Marsu svém
u osudu. Místo náhradních dílů přiletí čeští turisté, kteří se na Marsu chtějí oţenit. Ale do vesmíru by
neměli létat lidé, kteří nemají vyřešené svoje osobní problémy. Robot přeţil pět velkých prachových
bouří, četl jen komiks o Indiánech a několikrát ho trefil blesk. Uţ nechce být sám. Můţe umělá
inteligence ţárlit? Kdyţ tají polární čepičky, dějí se věci, které by se jindy stát nemohly...
22. – 24. 10.
18:00 VS
120 Kč
HOVORY S TGM
Drama, historický, ČR, 80‘, 12+, premiéra
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z
nejslavnějších rozhovorů naší historie. Filmové „Hovory s TGM“ přinášejí na plátna kin nečekané
napětí, emoce a střet dvou významných muţů. Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly
československé demokracie na vrcholu, stejně jako celé Československo. Jejich kniha, která vznikala
celý rok, je konečně hotová. Karel Čapek proto vyhledá v zámecké zahradě prezidenta Masaryka a
chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí stále mladé
republiky. Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho dcera mu totiţ zakázala knihu vydat. Toto
setkání nebude snadné. Čapek nemůţe nechat celou situaci bez odezvy a nechává se zatáhnout do
vzrušené a dramatické debaty. Debaty o světě, o politice i politicích, o Češích, i do osobní debaty o
lásce, o ţenách a zradách. Masaryk ukazuje, ţe není pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z
učebnic, ale muţ z masa a kostí. Vedle svých dějotvorných myšlenek odhaluje schopnost intrik a
hovoří i o svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě. Střet dvou velikánů z různých
generací má výbušný potenciál, přestoţe jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.
22. – 24. 10.
18:30 MS
120 Kč
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Komedie, ČR, 99‘, 12+, premiéra
Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je kaţdá druhá. Seznamte se a uvidíte, jak se
její členové nebezpečně podobají vám či vašemu okolí. Syn Marko spěje k tomu být úspěšným
zločincem. Naneštěstí je jeho první obětí přepadení vlastní matka, coţ mu značně přitíţí ve vysněné
kariéře kriminálníka. Dcera Karin je sebevědomá a své půvaby vyuţívá jen, co to jde. Veškerý čas
věnuje „chození" s více chlapci naráz a posouváním hranic, co všechno muţi vydrţí. Matka Anna zase
ujíţdí na slevových portálech, výhodných nákupních akcích a soutěţích. A otec? Ten je tím
nejobyčejnějším z obyčejných - dopravním revizorem, a i přesto mu ţivot shodou náhod umoţní zaţít
pár minut slávy.
22. – 24. 10.
20:00 VS
120 Kč
TICHO PŘED BOUŘÍ
Thriller, USA, 106‘, titulky, 15+, premiéra
Thriller plný zvratů a vášní s Matthew McConaugheyma Anne Hathaway má všechny předpoklady stát
se jedním z diváckých záţitků roku. Ticho exotického ostrova, kde si hlavni hrdina léčí ţivotní rány,
změní v bouři událostí a odhalených tajemství příjezd jeho bývalé ţeny. Ta ho poţádá, aby zabil jejího
současného manţela. Vedle napínavého příběhu, dusné atmosféry a oscarového hereckého obsazení
je jedním z lákadel thrilleru Ticho před bouří i jeho tvůrce. Reţisér Mark Knight totiţ napsal jiné thrillery
Špína Londýna či Východní přísliby a stvořil seriály Taboo a PeakyBlindres – Gangy z Birminghamu.
25. – 26. 10.
17:00 VS
120 Kč
27. – 28. 10.
15:30 VS
29. – 31. 10.
17:00 VS
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka, ČR, 99‘, premiéra
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil
pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, kdyţ se děti chystají přespat v
jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehoţ jedna hlava mluví
česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce
princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o
tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip

hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně
proč draka bolí hlava?

25. – 26. 10.
18:00 MS
110 Kč
DOGMAN
Drama, Itálie, Francie, 102‘, titulky, 15+, premiéra
Na chudém předměstí mezi metropolí a divočinou platí jen zákon nejsilnějšího. Marcello (Marcello
Fonte) zde dělí svůj čas mezi práci v skromném salónu pro psy a láskyplnou péči o dceru (Alida
Baldari Calabria). Bohuţel do jeho ţivota zasahuje i neurvalý Simoncino (Edoardo Pesce), bývalý
boxer a surovec, který terorizuje celé okolí. Drobného a citlivého Marcella k němu poutá
nejednoznačný a poniţující vztah. Ve snaze vrátit svému ţivotu důstojnost naplánuje zoufalou pomstu
a jeho akce vede k nečekanému výsledku.
25. – 26. 10.
19:30 VS
120 Kč
27. – 28. 10.
20:15 VS
ZLATÝ PODRAZ
Drama, romantický, ČR, 106‘, 12+, premiéra
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a ţivotě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii
snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle
(Patricia Volny), s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ţenevě.
Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh,
který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal
(Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu uţ na mnoho let rozdělila ţelezná opona.
27. - 28. 10.
18:00 VS
130 Kč
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Akční komedie, VB, Francie, USA, 88‘, dabing, premiéra
Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného agenta, který se
na stará kolena stal učitelem, by do sluţeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší
šílenec. Jenţe jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné
sluţby a premiérka (Emma Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád
chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťastných náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou
zemi můţe právě teď zachránit. Co na tom, ţe si absolutně netyká s nejnovějšími technologickými
hračkami. Jak sám říká: „Digitálního padoucha můţete dopadnout jedině s analogovým přístupem.“
English se navíc vydává do akce vybaven věrným asistentem Boughem (Ben Miller), který po něm
obvykle uklízí následky jeho činů. První kroky obou muţů míří na Azurové pobřeţí, kde se tajemný
padouch vyskytoval naposledy. Zde se odehraje první kapitola souboje digitálního génia s
analogovým blbcem, souboje, který zdaleka nemusí být tak jednostranný, jak se na první pohled zdá.
Na straně Johnnyho Englishe jsou totiţ nejen věrný Bough a Spravedlnost, ale i schopnost udělat
vţdy to nejhorší moţné rozhodnutí a vyjít z takové situace bez ztráty kytičky
29. – 31. 10.
18:00 MS
110 Kč
KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
Krimi, drama, VB,108‘, titulky, 12+, premiéra
Kriminální drama inspirované neuvěřitelným pravdivým příběhem. V roce 2015 se v Londýně odehrála
jedna z největších loupeţí diamantů v britské historii. Odhalení, ţe ji má na svědomí gang důchodců a
vyslouţilých podvodníků, způsobilo senzaci.
29. – 31. 10.
19:30 VS
120 Kč
PREDÁTOR: EVOLUCE
Akční sci-fi, USA, 107‘, titulky, 15+
Před více neţ třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. A byl to pořádný nářez. Teď se Predátoři, jedni z
největších lovců celého vesmíru, opět vrací na naši planetu. Jsou však mnohem silnější a chytřejší
neţ kdykoliv předtím. Lov a zabíjení jsou pro ně stále největší zábavou. Predátoři se geneticky
zdokonalili pomocí DNA jiných vesmírných bytostí. Kdyţ jeden kluk nešťastnou náhodou zapříčiní
jejich návrat na Zemi, vůbec není jisté, kdo před nimi ochrání lidstvo tentokrát. Najde se někdo, kdo
nebude jen lovná zvěř, ale dokáţe se jim postavit jako rovnocenný soupeř? Poslední šancí lidstva na
záchranu před vesmírnými nimrody se stává uţ jen malá parta bývalých a naprosto šílených vojáků a
jedna mladá evoluční bioloţka. Jen ti mají aspoň malou šanci zabránit vyhubení našeho ţivočišného
druhu.
Na listopad připravujeme:
Bohemian Rhapsody, Louskáček a čtyři říše, Grinch, Dívka v pavoučí síti, Ten, kdo tě miloval,
Overlord, Chvilky, Robin Hood, Čertí brko a další.

