PROGRAM KINA CENTRUM SRPEN 2017
1. – 2. 8.
17:30 VS
120 Kč (dětský 110 Kč)
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
Akční sci-fi, USA, 140‘, dabing, repríza
Aby jeden svět ţil, musí jiný zemřít. Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka mezi lidmi a
ostatními Transformery. V pořadí pátý film Transformers, který přímo navazuje na čtvrtý díl, jenţ nesl podtitul Zánik,
asi nemohl mít beznadějnější výchozí situaci. Reţisér Michael Bay, který je duchovním otcem téhle velmi úspěšné
série, tvrdí, ţe pátý díl je jeho posledním, a ţe chce proto odejít s „pořádným ohňostrojem“. V jeho pojetí zní ta
slova fanouškům velmi výpravných akčních filmů jako rajská hudba.
Automechanik Cade Yeager (Mark Wahlberg) má s Transformery bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s
„nepřítelem“ Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu, proč se Transformers po staletí vracejí na
Zemi. Odpověď na tuhle otázku jim můţe dát významný historik a asi největší teoretický znalec Transformers
Edmund Burton (Anthony Hopkins), který věří, ţe právě v minulosti lze najít klíč k ukončení války a záchraně
lidstva. Velmi nesourodou skupinku doplňují ještě krásná oxfordská profesorka (Laura Haddock) a osiřelá
puberťačka Izabella (Isabela Moner), která toho na svůj věk zaţila s Transformery aţ příliš. Je i filmové diváky čeká
příběh, který se odehrává v časoprostoru několika set let, na několika kontinentech. Dozví se, k čemu doopravdy
slouţily kameny ve Stonehenge, a moţná nakonec naleznou i ztraceného Optima Prima.
1. – 2. 8.
19:00 MS
110 Kč
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME!
Komedie, Francie, Belgie, 92‘, titulky, 12+, premiéra
V hlavní roli této komedie se představí ztřeštěný Christian Clavier jako Jean-Etienne Fougerole, který je velice
respektovanou osobností francouzské literární scény. Tento bytostný humanista a vrcholný intelektuál ţije ve svém
světě po boku bohaté manţelky a je dokonale odtrţen od reality. Coţ se mu stane osudným, kdyţ v televizní
debatě propaguje svůj nový román Srdečně vás vítáme. V něm řeší téma pomoci lidem v nouzi, lidem bez domova,
na útěku. V přímém přenosu vzdoruje silné kritice ze strany přítomného oponenta, který jej napadá, ţe sice hezky
píše, ale v ţivotě se tím není schopen ani ochoten řídit. A tak Jean-Etienne, aby osobním příkladem dokázal svou
vstřícnost k potřebným celého světa, veřejně vyzve jakoukoliv romskou rodinu k společnému souţití u nich doma.
Stačí, kdyţ zazvoní u brány jeho sídla a budou radostně vítanými hosty. A rozohněný Jean-Etienne rovnou na
kameru nadiktuje i svou adresu. Pak se nemůţe divit, ţe u něj večer v ten samý den zadrnčí zvonek a za vraty stojí
usměvavý Babik se svou početnou rodinou. Jean-Etiennovi nezbývá nic jiného neţ svůj veřejný slib dodrţet. Netuší,
ţe jej i jeho rodinu čeká jedna z nejtěţších ţivotních zkoušek a hlavně brutální test míry tolerance, solidarity a
humanismu.
1. – 2. 8.
20:15 VS
100 Kč
EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Akční, thriller, Francie, 94‘, titulky, 12+, repríza
Film vypráví příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří cestují za novou zakázkou na jih Francie, kde se dostanou do
hledáčku místního zločineckého bosse. Zloději Andrew a Garrett Fosterovi (Scott Eastwood a Freddie Thorp) se
specializují výhradně na nejdraţší luxusní auta. Byli najati na krádeţ nádherného Bugatti z roku 1937 v hodnotě
několika miliónů eur a tak za touto zakázkou směřují na jih Francie. Ale Jacomo Morier (Simon Abkarian), místní
zločinecký boss a majitel Bugatti, je chytí a nebere to vůbec na lehkou váhu. Výměnou za své ţivoty budou muset
oba bratři ukrást auto Morierovu úhlavnímu nepříteli Maxi Klempovi (Fabian Wolfrom) – a to nejen nějaké auto,
Morier chce, aby Klempovi ukradli jeho nejcennější auto, Ferrari 250 GTO z roku 1962.
3. – 4. 8.
17:00 VS
SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D
120 Kč (dětský 100 Kč)
5. – 6. 8.
17:00 VS
SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D
140 Kč (dětský 130 Kč)
Dobrodružný, fantazy, USA, 133‘, dabing, repríza
Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), který velkolepým způsobem debutoval ve filmu Captain America:
Občanská válka, se ve snímku Spider-Man: Homecoming začíná více sbliţovat se svou nově získanou identitou
pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých záţitků s Avengers, se vrací domů, kde ţije se svou tetou May
(Marisa Tomei) pod bedlivým dohledem svého nového učitele Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Peter se snaţí
vrátit ke svému běţnému ţivotu - coţ mu komplikuje touha dokázat, ţe by Spider-Man mohl konat mnohem větší
skutky, neţ kterých se zatím odváţil - ale kdyţ se objevuje nový padouch Vulture (Michael Keaton), ocitá se v
ohroţení vše, co je pro Petera skutečně důleţité.

3. 8.
17:45 MS
60 Kč pro všechny
BIO SENIOR
TEORIE TYGRA
Komedie, drama, ČR, 101‘, repríza
Příběh muţe, který si v šedesáti vzpomene, ţe míval sny i vlastní vůli a ţe chce zpátky vládu nad svým ţivotem.
Vydá se na riskantní cestu navzdory tomu, ţe tím přichází o vše. Revolta starého pána rozkolísá zavedené pořádky
i v rodinách jeho dětí, kteří by si to rádi zařídili lépe, ale zničující rodinná strategie pomalé přeměny z tygrů na
králíky má hluboce zapuštěné kořeny. České komediální drama v reţii Radka Bajgara v hlavní roli Jiří Bartoška,
Eliška Balzerová, Tariana Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub Kohák, Iva Janţurová.
3. – 6. 8.
20:00 VS
110 Kč
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
Akční, thriller, USA, 115‘, titulky, 15+, premiéra
Agentka MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) je vyslána během studené války do Berlína, aby vyšetřila vraţdu
kolegy.
4. 8.
19:00 MS
110 Kč
ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
Komedie, drama, Španělsko, 108‘, titulky, 12+, premiéra
Po druhé světové válce se do fašistického Španělska začínají sjíţdět filmaři. I přes vládu pevné ruky generála
Francisca Franca tu nacházejí zázemí a skvělé lokace, ve kterých mohou natočit velkolepý film o královně Isabele I.
Právě Franco je do projektu velice zainteresovaný a je připraven do něj vloţit nemalé peníze. Neví však, ţe reţisér
nikdy nenatočil zvukový film, scenárista nikdy nenapsal kvalitní scénář a producent nikdy nevyprodukoval nic
dobrého. Jedinou skutečnou hvězdou tak je Macarena Granada (Penélope Cruz), která několik let strávila v
Hollywoodu. Po návratu do Španělska Macarena sama zjišťuje, ţe většinu kolegů uţ potkala při natáčení snímku
Dívka tvých snů – profesionalita týmu se od té doby ale nezměnila...
5. – 6. 8.
17:15 MS
90 Kč
MIMI ŠÉF
Rodinný, animovaný, USA, 97‘, dabing, repríza
Reţisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás zve na animovanou komedii Mimi šéf, v které se seznámíte s hodně
zvláštním batoletem. Nosí totiţ elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se
chová jako tajný agent. Toho si všimne jeho starší bratr Tim, který z jeho příchodu do rodiny zrovna velkou radost
nemá. Doteď byl jedináčkem, který měl veškerou rodičovskou lásku, a to mu skvěle vyhovovalo. Navíc se zdá, ţe
rodiče si ničeho podivného na novém přírůstku nevšímají. A tak se Tim snaţí novému sourozenci podívat na
zoubek. Tedy pokud uţ nějaký má…
7. – 9. 8.
17:00 VS 100 Kč
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Dobrodružný, fantazy, USA, 129‘, dabing, repríza
V dalším pokračování svých fantastických dobrodruţství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou
nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána
Salazara (Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichţ jedinou touhou je připravit o
ţivot kaţdého piráta - a zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na přeţití je bájný Poseidonův trojzubec, ale
pokud má mít šanci ho nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci Carinu Smythovou (Kaya Scodelario), geniální a
krásnou astronomku, a Henryho (Brenton Thwaites), tvrdohlavého mladého námořníka a člena královského
námořnictva. Jedině s jejich pomocí má kapitán Jack, svírající v rukách pevně kormidelní kolo Umírajícího racka,
své zoufale nicotné a zchátralé lodi, naději nejen zvrátit nepřízeň osudu, se kterou se poslední dobou potýkal, ale
také zachránit si ţivot ve střetu s nejmocnějším a nejděsivějším protivníkem, jakému byl kdy nucen čelit.
7. 8.
19:00 MS
100 Kč
SVĚT PODLE DALIBORKA
Dokumentární, ČR, 105‘, 12+, premiéra
Svět podle Daliborka je filmový portrét autentického českého neonacisty z Prostějova, kterého štáb Víta Klusáka
sledoval po dobu dvou let (2015 - 2016). Dalibor K. (37) pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá
naštvané písně, maluje a je radikální neonacista. Blíţí se mu čtyřicítka, ale doposud neproţil plnohodnotný vztah se
ţenou, bydlí totiţ stále se svojí matkou Věrou (63). Nesnáší svoji práci, cikány, Ţidy, uprchlíky, homosexuály,
Merkelovou, pavouky a zubaře. Nesnáší svůj ţivot, ale neví, co změnit. Natáčení obrazů ze ţivota nácka s
uměleckými ambicemi započalo ve chvíli, kdy se Daliborova matka seznámila přes Facebook se Slovákem

Vladimírem (47), který s oblibou říká, ţe by "z cikánů udělal asfalt". Tragikomický vhled do světa "obyčejných
slušných Čechů", kterým se stýská po Adolfu Hitlerovi.
7. – 9. 8.
20:00 VS
130 Kč (dětský 110 Kč)
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 3D
Dobrodružný, sci-fi, Francie, 137‘, dabing, repríza
Valerián (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevigne) jsou speciální vládní agenti pro správu lidských území a
jejich úkolem je udrţovat pořádek v celém vesmíru. Valerián má se svou kolegyní více, neţ jen profesionální
záměry, neustále ji bombarduje milostnými návrhy. Ale pověst, která jeho vztah k ţenám provází a konzervativní
postoje Laureline vedou k tomu, ţe ho neustále odmítá. Na rozkaz velitele (Clive Owen) se Valerián a Laureline
vydávají na společnou misi do ohromného mezigalaktického města Alfa. Alfa je neustále rostoucí metropole, kterou
obývají tisíce tvorů ze všech koutů galaxie. Ţije zde 17 milionů obyvatel, kteří spojili své dovednosti, technologie a
zdroje pro společné dobro. Jak uţ to ale bývá, ne kaţdý má v Alfě stejné bohulibé cíle. Zdá se, ţe jakési tajemné
síly se chystají náš rod ohrozit!
8. – 9. 8.
17:30 MS
60 Kč
TROLLOVÉ
Animovaný, rodinný, USA, 98‘, dabing, repríza
Trollové jsou vţdy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou váţnější
starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiţ myslí, ţe můţou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v
ţaludku. Bohuţel však uţ dlouhou dobu ţádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu se totiţ podaří i se
všemi jeho poddanými utéct a zaloţit vlastní veselé městečko Trollíkov, které se Bergenům, v čele s princem
Chroupou, nedaří a nedaří nalézt. A tak je jejich království oproti šťastnému a barevnému Trollíkovu naplněné
nabručeností, zlobou a vztekem. Naděje na změnu Bergenům vysvitne v okamţiku, kdy se jim podaří skrytý
Trollíkov vyčmuchat a dokonce i unést téměř všechny jeho obyvatele. Z bergenských spárů se totiţ podaří uniknout
i dvěma Trollům, princezně Poppy a Větvíkovi. Těţko bychom hledali dva odlišnější Trolly, nekonečně optimistická
Poppy všechny problémy řeší písní, tancem a objetím. Kdeţto bručounský Větvík ţije v neustálém strachu z
Bergenů, netančí, nezpívá a především se s nikým nikdy neobjímá. A právě na těchto dvou hrdinech je, aby
zachránili unesené Trolly z bergenských spárů. Coţ znamená vyrazit do jejich království, proniknout do vězeňských
kobek, vysvobodit je a uniknout. A především to znamená, ţe Poppy a Větvík budou muset spolupracovat. A tak se
tato dvojka vydává na záchrannou misi, plnou nečekaných dobrodruţství a nesnází. Naštěstí na to nakonec
nebudou úplně sami, potkají totiţ další podivuhodnou osůbku, Bridget, která je nejen pomocnicí v kuchyni, ale i
jedinou Bergenkou, která miluje zpěv, tanec a prince Chroupu.
10. – 13. 8.
17:30 VS
EMOJI VE FILMU 3D 150 Kč (dětský 130 Kč)
14. – 16. 8.
17:30 VS
EMOJI VE FILMU 2D 130 Kč (dětský 110 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 100‘, dabing, premiéra
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se
ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které ţijí vaši oblíbení Emoji v naději, ţe se jednou dostanou do zprávy.
Kaţdý z Emoji má jen jeden výraz, aţ na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový. To je ovšem
problém, a tak se Gene rozhodne stát „normálním.“ Pomocnou ruku mu nabídne Hi-5 a nechvalně proslulá
hackerka Jailbreak. Společně se vydají na cestu skrz aplikace, které jsou kaţdá vlastním, zábavným světem, aby
našli Kód, který můţe Gena opravit. Celému mobilu však začne hrozit veliké nebezpeční a jen tahle tahle trojice
můţe svět smajlíků zachránit, neţ bude nadobro vymazán.
10. 8.
19:00 MS
110 Kč FILMOVÝ KLUB 90 Kč
VÁŽENÝ OBČAN
Drama, komedie, Argentina, Španělsko, 117‘, titulky, 15+, premiéra
Spisovateli Danielu Mantovanimu leţí svět u nohou. Právě získal Nobelovu cenu za literaturu, ale místo
zadostiučinění se dostavila kocovina. Autor, který si vyslouţí takové uznání, uţ dávno není provokatér, ale jen
spořádaná poloţka v kánonu. Zhrzený Daniel se uzavře přede všemi, přestane psát a zatvrzele odmítá pozvání na
prestiţní akce, rozhovory i setkání. Cosi se v něm zlomí ve chvíli, kdy mezi přívalem oficiálních listů nalezne
nenápadné psaní z rodného argentinského zapadákova, odkud kdysi utekl. Má mu být přidělen čestný titul
váţeného občana. Daniel Mantovani se rozhodne vrátit – ke vzpomínkám, dávným láskám, starým přátelstvím.
Přijíţdí do povědomých ulic jako velká hvězda a z jeho návštěvy se rychle stává groteska, která ale postupem času
hořkne. Nejen úspěch se neodpouští. Daniel pomalu přichází na to, ţe nikdo neumí tak milovat a nenávidět jako
lidé, kteří vás znají od dětství. Vrátí mu rodné město chuť psát, nebo jen posílí jeho samotářství?

10. – 13. 8.
20:00 VS
110 Kč
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
Horor, USA, 109‘, titulky, 15+, premiéra
Annabelle 2 : Zrození zla je pokračováním velmi úspěšného hororu z roku 2014 „Annabelle". Výrobce panenek se
svou manţelkou přijmou několik let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru a několik dívek ze
zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek.(
11. 8.
18:00 MS
60 Kč
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRÍNOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Fantasy, USA, 126‘, dabing, repríza
Jacobovi jeho otec vypráví příběhy o tajuplném místu. O sirotčinci, který obývají osiřelé děti se zvláštními
schopnostmi. Sirotky chrání paní Peregrinová. Střeţí je před hrůznými tvory zvenčí, aby jim nemohli ublíţit. Poté, co
Jacobův otec zemře, se chlapec rozhodne vydat na strastiplnou cestu s jediným cílem. Zjistit pravdu, zda sirotčinec
z onoho vyprávění skutečně existuje.
12. – 13. 8.
18:30 MS
90 Kč
PÁD
Dobrodružný, romantický, fantazy, USA, 91‘, titulky, 12+, repríza
Luce je poslána do internátní školy pro problémové mladistvé hned poté, co je obviněna ze ţhářství, během něhoţ
zemřel mladý chlapec. Ve škole plné zvláštních spoluţáků potkává záhadného a odtaţitého Daniela, který s ní ale
nechce mít nic společného a aţ podezřele se jí vyhýbá. Luce se snaţí zjistit jeho tajemství stůj co stůj. Nejen, ţe jí
Daniel silně přitahuje, ale přijde jí na něm i něco velmi povědomého. Jako by ho snad znala tisíce let...
14. – 16. 8.
19:00 MS
100 Kč
OKLAMANÝ
Drama, historický, USA, 94‘, titulky, 12+, repríza
Dusno aţ k zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat atmosféru v izolované dívčí internátní škole, kde se znenadání
objeví muţ. Jediný široko daleko. Za zdmi izolované dívčí školy zuří americká občanská válka, ale její studentky a
učitelky probíhající konflikt neberou na vědomí. Dokud nezaklepe na jejich dveře. Těţce zraněného nepřátelského
důstojníka Johna McBurneyho (Colin Farrell) se ujmou v aktu křesťanského milosrdenství, aby ho, hned jak se
trochu postaví na nohy, vydaly „svým" vojákům jako válečného zajatce. Jenţe John si postupně omotá kolem prstu
nejen mladičké studentky v čele s krásnou Alicií (Elle Fanning), ale i jejich staropanenskou učitelku Edwinu (Kirsten
Dunst) a především ředitelku školy (Nicole Kidman). Ve všech se díky němu probouzejí emoce, které ještě nebo uţ
dlouho nezaţily. O to jsou ničivější a nebezpečnější, protoţe John si neuvědomuje, ţe se ocitl uprostřed bitvy, která
je strašlivější neţ všechny boje probíhající války.
14. – 16. 8.
20:00 VS
100 Kč
DUNKERK
Historický, válečný, Nizozemsko, USA, VB, 107‘, titulky, 12+, repríza
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských,
britských a belgických vojáků z pláţí severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940
17. – 20. 8.
17:30 VS
130 Kč
21. – 23. 8.
20:00 VS
PO STRNIŠTI BOS
Drama, komedie, ČR, Slovensko, Dánsko, 111‘, premiéra
Edu Součka, jeho maminku a tatínka uţ známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina
osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen
prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také souţití
pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, coţ zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou
nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíţ svět je naprosto odlišný od jeho městského.
Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí
a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války můţe být totiţ nejtěţší prokázat
odvahu vůči vlastní rodině.Film vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka a tematicky zapadá do
tetralogie filmů Kolja, Obecná škola a Vratné lahve, které vyprávějí příběh jednoho muţe na pozadí dějinných
událostí 20. století

17. – 18. 8.
19:00 MS
100 Kč
KŘIŽÁČEK
Drama, historický, ČR, 90‘, premiéra
Křiţáček je „historická roadmovie" odehrávající se v době vrcholného středověku a inspirovaná romantickou básní
Jaroslava Vrchlického. Malý chlapec ovlivněn legendami o dětských kříţových výpravách utíká z domova a jeho
otec, skutečný rytíř Bořek se vydává na takřka marnou pouť za jeho nalezením. Dvojí putování ovšem nechce být
lineárním dobrodruţným vyprávěním, nýbrţ se snaţí pojmenovat univerzální a nadčasové problémy dospívání,
vztahu k autoritám, úbytku ţivotních sil i schopnosti přiznat si vlastní selhání. Film, jehoţ uvedení je plánováno na
podzim roku 2015, slibuje nejen emotivní, ale i vizuálně opojný záţitek díky inspiraci náměty romantických maleb
19. století
17. – 20. 8.
20:00 VS
110 Kč
ZABIJÁK A BODYGUARD
Akční, komedie, USA, 118‘, titulky, 15+, premiéra
Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u Mezinárodního
soudního dvora. Aby se včas dostavili k soudnímu řízení, musí oba zapomenout na to, ţe jsou tak trochu jiní a ţe si
moţná aţ příliš lezou na nervy.
19. – 20. 8.
18:00 MS
60 Kč
ZPÍVEJ
Animovaný, rodinný, USA, 110‘, dabing, repríza
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci.
Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěţ, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je
pestré sloţení zvířecích soutěţících, je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga.
Moţná by ta Busterova talentová show nebyla tak velkolepá, kdyby se jeho věrná sekretářka slečna Crawlyová
(chameleónka s velmi neposednýma očima) nespletla ve výši finanční odměny pro vítěze na letácích, jimiţ pak
zaplavila město. A tak se v den soutěţe před Busterovým divadlem dlouho před jejím zahájením vytvoří
dlouhatánský had snílků, kteří věří ve vítězství. Mezi nimi čekají i očividné talenty, jimţ ve hvězdné kariéře dosud
bránil osud. V případě opičáka Johnnyho má podobu jeho otce, proslulého gangstera, který synův zpěv neuznává,
protoţe banka se s ním vykrást nedá. Rosita je zase tak zaměstnaná řáděním svých malých prasátek, ţe si můţe
zpívat maximálně v kuchyni u dřezu, a hlasově dokonalá slonice Mína ze sebe před lidmi nedokáţe vydat ani
hlásek. Jenţe kdyţ máte sen, měli byste za ním jít, i kdybyste měli při svém snaţení na chvíli padnout. Jak říká
Buster Moon: „Na tom, ţe dopadnete na dno, je nejlepší to, ţe dál uţ vede cesta jenom nahoru.“
21. – 23. 8.
17:00 VS
110 Kč
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
Akční sci-fi, USA, 140‘, dabing, repríza
Aby jeden svět ţil, musí jiný zemřít. Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka mezi lidmi a
ostatními Transformery. V pořadí pátý film Transformers, který přímo navazuje na čtvrtý díl, jenţ nesl podtitul Zánik,
asi nemohl mít beznadějnější výchozí situaci. Reţisér Michael Bay, který je duchovním otcem téhle velmi úspěšné
série, tvrdí, ţe pátý díl je jeho posledním, a ţe chce proto odejít s „pořádným ohňostrojem“. V jeho pojetí zní ta
slova fanouškům velmi výpravných akčních filmů jako rajská hudba.
Automechanik Cade Yeager (Mark Wahlberg) má s Transformery bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s
„nepřítelem“ Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu, proč se Transformers po staletí vracejí na
Zemi. Odpověď na tuhle otázku jim můţe dát významný historik a asi největší teoretický znalec Transformers
Edmund Burton (Anthony Hopkins), který věří, ţe právě v minulosti lze najít klíč k ukončení války a záchraně
lidstva. Velmi nesourodou skupinku doplňují ještě krásná oxfordská profesorka (Laura Haddock) a osiřelá
puberťačka Izabella (Isabela Moner), která toho na svůj věk zaţila s Transformery aţ příliš. Je i filmové diváky čeká
příběh, který se odehrává v časoprostoru několika set let, na několika kontinentech. Dozví se, k čemu doopravdy
slouţily kameny ve Stonehenge, a moţná nakonec naleznou i ztraceného Optima Prima.
21. – 23. 8.
18:00 MS
120 Kč
VÁLKA O PLANETU OPIC
Dobrodružný, sci-fi, USA, 143‘, titulky, 12+, repríza
Válka o planetu opic začíná dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z inteligentního
šimpanze Caesara (Andy Serkis) se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic, a kdyţ se s

ním nyní setkáváme, je mu okolnostmi vnucena nová role válečného generála. Situace opičího klanu vedeného
Caesarem je totiţ katastrofální. Jejich skupina ustoupila do lesů, kde se často utkávají v bitvách s lidskou armádou,
vedenou nelítostným plukovníkem McCulloughem (Woody Harrelson). Ztráty opičího společenství jsou obrovské a
Caesar cítí bolest z kaţdé smrti. Potýká se s vlastními temnějšími instinkty a nastupuje na cestu pomsty, na níţ se
nevyhnutelně střetne s plukovníkem v epické bitvě, která určí, kdo se stane vůdčím druhem, jenţ bude určovat další
osud těch druhých, poraţených.
24. – 27. 8.
17:00 MS
110 Kč
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animovaný, rodinný, Kanada, USA, Jižní Korea, 92‘, dabing, premiéra
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich
domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku.
24. – 27. 8.
17:30 VS
130 Kč
28. – 30. 8.
20:00 VS
TEMNÁ VĚŽ
Akční, fantazy, horor, USA, 91‘, titulky, 12+, premiéra
Roland Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem O'Dimem, známým téţ jako
Muţ v černém (Matthew McConaughey) a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věţe, která svou existencí
drţí pohromadě celý vesmír. Dobro a zlo se tak ocitají v souboji, který rozhodne o osudu všech světů, protoţe
Roland je jediným, kdo je schopen Temnou věţ před Muţem v černém ochránit.
24. – 27. 8.
19:45 VS
120 Kč
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Krimi, thriller, USA, 114‘, titulky, 12+, premiéra
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal je znuděný dopravní pilot, kterému potřebnou
ţivotní energii dodá spolupráce s CIA. Barry pro ni z letadla mapuje oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno
nedostanou. Je v tom zatraceně dobrý. Aţ tak, ţe s ním chtějí spolupracovat všichni.
28. – 30. 8.
17:30 VS
110 Kč
DOBRÝ ČASY
Krimi, drama, USA, 100‘, titulky, 12+, premiéra
Bratr Constantina Nikase se po zpackané bankovní loupeţi ocitá ve vězení. Constantine (Robert Pattison) se kvůli
jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu městským podsvětím. Během jediné šílené noci závodí s časem, aby
získal dostatek peněz na bratrovu kauci a vlastně zachránil i sám sebe, protoţe si postupně začíná uvědomovat, ţe
ţivoty jich obou jsou v totálním hajzlu.
28. 8.
18:00 MS
BIO SENIOR 60 Kč
MILOVNÍK PO PŘECHODU
Komedie, USA, 115‘, titulky, 12+, repríza
Drţte si plavky, přichází. Odváţnou a svůdnou letní komedii Milovník po přechodu zdobí sexbomby dvou generací.
Mexická kráska Salma Hayek a sexuální symbol šedesátých let, legendární RaquelWelch. Pánské pokolení ji ale
přesto příliš neocení. Hlavním hrdinou je totiţ zrezlý playboy za zenitem, jehoţ pokusy vrátit se po letech jako
obávaný dobyvatel ţenských srdcí a peněţenek uţ neprobouzí libido, ale spíš rozpaky a úsměvy. A obě krasavice
mu k tomu pěkně zatopí.
29. 8.
17:00 MS
60 Kč
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Rodinný, animovaný, USA, 101‘, dabing, repríza
Umí vyprávět příběhy tak, ţe to bere dech. Tím je výjimečný Kubo, hlavní hrdina výpravného animovaného
dobrodruţství Kubo a kouzelný meč. Stejná schopnost zdobí i studio Laika, které stvořilo nejen jeho, ale i Koralínu
a svět za tajnými dveřmi nebo Škatuláky. Kubo i Laika dovedou zavést své posluchače a diváky do dosud
neprobádaných světů, svézt je na mohutné vlně fantazie a vrátit zpátky na zem obtěţkané nezapomenutelným
záţitkem. Chlapci Kubovi tenhle talent pomáhá uţivit sebe a nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni, ve které
společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním, které končí vţdy před západem
slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho podle matky mohla stihnout strašlivá kletba. Jednoho
večera se však vrátit nedokáţe. A varování se promění ve skutečnost. Najednou si uvědomí, ţe se stal hrdinou
vlastního dobrodruţného příběhu. V doprovodu chytré a přímočaré Opice a trochu praštěného Brouka se vydává po

stopách svého otce, legendárního samuraje. Jeho cílem je nalezení otcovy zbroje, která mu má pomoci obstát v
boji se zlem, které má v úmyslu zničit vše, co mu kdy bylo drahé. Tahle výprava bude mnohem dobrodruţnější,
strašidelnější a zábavnější neţ cokoliv z toho, co dosud vyprávěl.
30. 8. 17:00 MS
60 Kč
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Rodinný, animovaný, USA, 90‘, dabing, repríza
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, kdyţ nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí kaţdý kočičkář a pejskař,
najdete v animované komediální lahůdce Tajný ţivot mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto
nejlepší kámoši na světě. Co na tom, ţe Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie kaţdý den na dlouhé hodiny
neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem. Takhle to
aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, ţe od té
chvíle budou ţít ve třech. Mezi Maxem a Baronem to byla nenávist na první pohled. Od první vteřiny vymýšlejí, jak
tomu druhému ztrpčit ţivot, coţ je přivádí do čím dál komplikovanějších situací. Ve finále skončí ztracení, opuštění
a obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením šíleného králíka vládnou městskému podzemí. Naštěstí
má Max doma pořádnou smečku přátel, kteří se rozhodnou, ţe ho nenechají na holičkách a vydají se ze svých
pelíšků na mimořádně dobrodruţnou výpravu, jejímţ cílem je nalezení a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v
šibeničním termínu, neţ se jejich páníčkové vrátí domů. Jestli by nakonec nebylo lepší nepřemýšlet o tom, co bez
nás dělají.
31. 8. - 1. 9.
17:30 VS
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 2D
130 Kč (dětský 110 Kč)
2. - 3. 9.
15:30 VS
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D
150 Kč (dětský 130 Kč)
Rodinný, ČR, 85‘, premiéra
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek
a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodruţství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek,
kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor
muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného
muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodruţství v ţivotě, při němţ musí prokázat chytrost,
šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil ´taťuldu´, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády
zločinného Pána loutek.
31. 8.
18:00 MS
110 Kč
1. - 3. 9.
20:00 VS
LOGANOVI PARŤÁCI
Komedie, USA, 119‘, titulky, 12+, premiéra
Bratia Loganovci ţijú v úplnom zapadákove. Nemajú peniaze, nemajú prácu a na krku majú rodinnú tradíciu
smoliarov a „looserov", ktorá sa s nimi vlečie uţ takmer sto rokov. Meno Logan je v tomto kraji synonymom prehry.
Jimmy Logan sa rozhodne konečne zatočiť kolesom šťastia a ukradnúť 14 miliónov dolárov počas najväčšieho a
najslávnejšieho automobilového závodu v Amerike. To je slušná suma peňazí, a preto potrebuje do partie svojho
brata s jednou rukou, no zároveň musí dostať z väzenia miestneho odborníka na lúpeţe kaţdého druhu a zohnať
ďalších pomocníkov. Vyzerá to ako úplne šialený nápad, ale výhodou natvrdlých zlodejov je to, ţe všetci si myslia,
ţe sú natvrdlí.
31. 8.
19:30 VS
110 Kč FILMOVÝ KLUB 90 Kč
CESTA ČASU
Dokumentární, drama, Francie, USA, 95‘, titulky, 12+, premiéra
„Fantastická výprava k počátku všeho.” Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské mysli jednoho z nejvýznamnějších
amerických reţisérů Terrence Malicka rodila myšlenka na ambiciózní esej, která nakonec dostala tvar filmu Cesta
času. Snímek se nezabývá ničím menším vznikem, vývojem a zánikem známého vesmíru, ţivotním cyklem
sluneční soustavy. V centru Malickovy pozornosti pochopitelně leţí evoluce různých ţivých forem, jejich rozmanité
podoby, proměny od jednobuněčných organismů aţ po formování lidské civilizace. Na tvorbě unikátního dokumentu
se podílela celá řada významných osobností vědeckého světa, paleontologové, biologové, astrofyzici z prestiţních
pracovišť po celé Zemi. Rozšířenou celovečerní verzi, která vznikla společně s kratším IMAX střihem, doprovodil
poetický komentář slavné herečky Cate Blanchett. Její uhrančivý hlas klade otázky, jeţ lidstvo provází od nepaměti.
Malick tak pokračuje v ohledávání kořenů existence člověka, které dostalo jasnou podobu v ceněném filmu Strom
ţivota.

Na září připravujeme:
To, Kingsman: Zlatý kruh, Lego: Ninjago film, Zahradnictví: Dezertér a další.

