PROGRAM KINA CENTRUM ZÁŘÍ 2017
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.
1. - 3. 9.
20:00 VS
110 Kč
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.
2. – 3. 9.
17:30 VS
120 Kč (dětský 100 Kč)
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
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!
4. – 5. 8.
17:00 MS
80 Kč
KRÁSKA A ZVÍŘE
Rodinný, muzikál, USA, 122‘, dabing, repríza
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney, jeţ je ohromující filmovou oslavou jednoho
z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým způsobem oţívají příběh a postavy, které diváci znají a zboţňují.
Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku
uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým sluţebnictvem a uvědomí si, ţe se pod
obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.
4. – 6. 9.
17:30 VS
120 Kč
PO STRNIŠTI BOS
Drama, komedie, ČR, Slovensko, Dánsko, 111‘, repríza
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

4. – 6. 9.
20:00 VS
120 Kč
TEMNÁ VĚŽ
Akční, fantazy, horor, USA, 91‘, titulky, 12+, repríza
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.
6. 9.
18:00 MS
60 Kč BIO SENIOR
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME!
Komedie, Francie, Belgie, 92‘, titulky, 12+, repríza
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.
7. – 8. 9.
17:30 VS
JÁ, PADOUCH 3 2D 90 Kč
9. – 10. 9.
16:00 VS
JÁ, PADOUCH 3 3D 110 Kč
Animovaný, rodinný, USA, 96‘, dabing, repríza
Největší světový padouch Gru a jeho ţlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobrodruţství. A budou čelit
neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice – agentku Lucy Wilde a
adoptovaný trojlístek uličnic: Margo, Edith a Agnes.
7. 9.
19:00 MS
110 Kč
FILMOVÝ KLUB 90 Kč
NERUDA
Drama, životopisný, Chile, Argentina, Francie, Španělsko, USA, 108‘, titulky, premiéra
Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla k chilským hranicím. Senátor Pablo Neruda (Luis Gnecco) během
kongresu obviňuje vládu ze zrady Komunistické strany, za coţ jej prezident Gonzalez Videla (Alfredo Castro)
zbavuje funkce. Následně je policejní prefekt Oscar Peluchonneau (Gael García Bernal) pověřen básníkovým
zatčením. Neruda se pokouší uprchnout ze země se svojí ţenou, malířkou Deliou del Carril (Mercedes Morán), to
se mu však nepodaří a oba jsou nuceni se více neţ rok skrývat. Inspirován dramatickými událostmi svého nového
ţivota Neruda sepisuje epickou sbírku básní Canto General (Veliký zpěv). V Evropě mezitím legenda o
pronásledovaném básníkovi sílí a umělci, vedeni Pablem Picassem, se doţadují Nerudova osvobození. Neruda
však vidí tento boj se svou nemesis Peluchonneauem jako příleţitost ke znovuobjevení sebe sama. S inspektorem
si hraje, nechává za sebou stopy, aby udělal jejich hru na kočku a myš nebezpečnější, intimnější. V tomto příběhu
perzekvovaného básníka a jeho nesmiřitelného nepřítele vidí Neruda svoji příleţitost stát se jak symbolem svobody,
tak literární legendou.
7. - 8. 9.
19:45 VS
110 Kč
9. - 10. 9.
19:00 VS
11. - 13. 9.
17:30 VS
TO
Horor, USA, 135‘, titulky, 15+, premiéra
Kaţdých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte.
Důvod je jediný: strach ochutí naše maso a "To" můţe začít hodovat. Ale pozor! Ţiví se hlavně dětmi, protoţe jejich
strach je mnohem jednodušší neţ u dospělých. Tak to chodí odpradávna, jenţe v roce 1958, zrovna v době, kdy má
klaun Pennywise ţně, se spojí parta dětí a "To" porazí. Myslí si, ţe ho zabily, ale... v roce 1985 je jisté, ţe "To" ţije
a střádá strašlivou pomstu. Sedm členů tehdejší dětské party musí opět čelit hrůzám mládí, na které časem raději a
neúmyslně zapomněli.

8. - 10. 9.
18:30 MS
110 Kč
TULIPÁNOVÁ HOREČKA
Drama, romantický, USA, 107‘, titulky, 15+, premiéra
V 17. století Amsterdam a celou zemi zachvátila "tulipánová horečka". Jediná cibulka exotické květiny měla hodnotu
desetinásobku průměrné mzdy a svému majiteli mohla přinést nesmírný majetek. Přesto je pro bohatého
obchodníka Cornelia Sandvoorta (Christoph Waltz) největším štěstím svatba s mladičkou Sophií (Alicia Vikander).
Cornelis si objedná její portrét u nadějného malíře (Dane DeHaan). Sympatický a talentovaný mladík Sofii okouzlí, a
protoţe on její sympatie opětuje, zrodí se vášnivá, ale zakázaná láska. Aby svůj vztah utajili, milenci se víc a víc
zamotávají do spleti podvodů a lţí. Jejich nadějí na společnou budoucnost je vzácná tulipánová cibulka, díky které
by získali mnoho peněz.
11. - 13. 9.
17:00 MS
110 Kč
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animovaný, rodinný, Kanada, USA, Jižní Korea, 92‘, dabing, repríza
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich
domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku.
11. - 13. 9.
20:15 VS
140 Kč
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ 3D
Akční, sci-fi, USA, Francie, 137‘, titulky, 15+, premiéra
Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou, matku budoucího vůdce lidstva ve válce proti strojům,
se do Los Angeles vrací z budoucnosti nový Terminátor, typ T-1000, aby zlikvidoval uţ narozeného Johna Connora.
Dospělý Connor v roce 2029 na svoji ochranu posílá do minulosti druhého terminátora T-800. Oba stroje nezávisle
na sobě pátrají po malém Johnovi. Chlapec zjišťuje, ţe T-800 je naprogramován na jeho ochranu a s jeho pomocí
osvobodí svou matku z psychiatrického ústavu, kde je léčena z údajné schizofrenie. T-800 oběma vysvětluje, co
přinese budoucnost. Tu je však moţné změnit...a při tom všem hrdiny stíhá nemilosrdný a zřejmě nezničitelný T1000.
14. - 15. 9.
17:00 VS
EMOJI VE FILMU 3D 140 Kč (dětský 120 Kč)
16. - 17. 9.
15:30 VS
EMOJI VE FILMU 3D
18. - 20. 9.
17:30 VS
EMOJI VE FILMU 2D 120 Kč (dětský 100 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 100‘, dabing, repríza
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.
14. - 17. 9.
18:30 MS
110 Kč
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
Komedie, romantický, 96‘, USA, premiéra
Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manţelem a vrací se zpátky do města, kde se narodila a vyrostla. Zpátky
ke kořenům! Doma si chce utřídit myšlenky a začít znovu od začátku. Vţdyť ţivot začíná aţ po čtyřicítce, říká se.
Nemůţe existovat lepší start neţ narozeninová party s kamarádkama! „Na svoje narozeniny to vţdycky přeţenu,
utrhnu se ze řetězu.. a pak zpátky do normálu." těší se Alice. S návratem do normálu to ale nebude vůbec ţhavé a
její ţivot nabere zcela nečekaný směr. Na oslavě potkává tři mladíky, s jedním z nich stráví noc a všem pak
nabídne, ţe u ní mohou chvíli bydlet. Najednou má v domě o dost větší rodinu a také nebezpečně se rozvíjející
romantický vztah, snad dokonce lásku. A pak se ve dveřích objeví bývalý manţel s kufrem v ruce.
14. - 17. 9.
19:30 VS
110 Kč
AMERICKÝ ZABIJÁK
Akční, thriller, USA, 112‘, titulky, 15+, premiéra
Ve čtrnácti letech mu tragická autonehoda vzala oba rodiče. O devět let později přišel o svou přítelkyni při
teroristickém útoku. Při hledání pomsty se Mitch (Dylan O'Brien) dostává pod ruku zástupkyně ředitele CIA Irene
Kennedy (Sanaa Lathan), která z něj chce udělat tajného agenta. Posílá ho proto ke Stanu Harleymu (Michael

Keaton), veteránovi ze studené války, aby ho pořádně vycvičil. Stan a Mitch budou později zkoumat sérii zdánlivě
náhodných útoků na vojenské a civilní cíle. Při odkrývání souvislostí útoků spojí své síly s tureckým agentem, aby
zastavili tajný záměr rozpoutat světovou válku na Blízkém východě.
18. - 20. 9.
18:00 MS
110 Kč
NEJSLEDOVANĚJŠÍ
Dokumentární, ČR, premiéra
Jsme svědky generačního přerodu audiovizuální zábavy. Televizní produkci konkuruje nezávislá tvorba
internetových tvůrců, kteří uţ stihli zaujmout v ţebříčcích celebrit první místa. Rodiče panikaří, kdyţ jejich děti tráví
celý den přimrzlé u obrazovek notebooků a smartphonů. NEJSLEDOVANĚJŠÍ je komunikačním mostem mezi
dvěma generacemi. Co to vlastně znamená být YouTuberem? A proč se stali YouTubeři fenoménem, který má uţ
dnes na společnost nepřehlédnutelný vliv? Celovečerní dokument poodhaluje tajemství jejich úspěchu a nahlédne
do kaţdodenních ţivotů, které drţí stranou kamery. Vyslechne názory všech, kterých se sledování a vytváření
YouTube videí dotýká. Rodičů dětí, marketingových specialistů, sociologů, psychologů a samotných diváků.
18. - 20. 9.
20:00 VS
100 Kč
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
Horor, USA, 109‘, titulky, 15+, repríza
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.(
21. - 22. 9.
17:00 VS
LEGO NINJAGO FILM 3D
150 Kč
23. - 24. 9.
15:30 VS
LEGO NINJAGO FILM 3D
150 Kč
25. - 27. 9.
17:00 VS
LEGO NINJAGO FILM 2D
130 Kč
Animovaný, rodinný, USA, 97‘, dabing, premiéra
Ve filmovém dobrodruţství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindţa, společně se svými
přáteli, tajnými bojovníky a drţiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením vtipem
sršícího a učitele kung fu Mistra Wu musí porazit zlého válečníka Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob,
který je shodou okolností také Lloydovým otcem.
21. - 22. 9.
18:00 MS
110 Kč
23. - 24. 9.
19:30 MS
VÍNO NÁS SPOJUJE
Drama, Francie, 113‘, titulky, 12+, premiéra
Jean (Pio Marmai) uţ deset let cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, která ho spojovala s rodinou ţijící v
Burgundsku. Jeho otec ale váţně onemocní a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství. Je konec léta,
blíţí se vinobraní a po otcově smrti se Jean musí spolu se svými sourozenci Juliettou (Ana Girardot) a Jéremym
(François Civil) domluvit, co bude se zděděným rodinným vinohradem.
21. - 22. 9.
19:30 VS
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 2D
130 Kč
23. - 24. 9.
18:00 VS
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 3D
150 Kč
Akční, komedie, USA, 141‘, titulky, 15+, premiéra
Svět Kingsmanů se poprvé představil ve filmu Kingsman: Tajná sluţba jako nezávislá, mezinárodní, špionáţní
agentura pracující v hlibokém utajení a jejímţ cílem je bezpečný svět. V dalším pokračování Kingsman: Zlatý kruh
čelí naši hrdinové novým výzvám. Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se stává rukojmím. Kingsmany čekají
nové úkoly i překáţky. Spojí se se spřátelenou americkou špionáţní organizací Statesman. Obě dvě agentury musí
společnými silami porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět.
25. 9.
18:00 MS
90 Kč
26. 9.
18:00 MS
90 Kč
BIO SENIOR 60 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

25. - 27. 9.
19:30 VS
90 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.
27. 9. 18:45 MS
100 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
BRAZIL
Drama, fantazy, VB, 131‘, titulky, 15+, premiéra
Jak snadné je stát se nepřítelem státu! Pesimistická vize nedaleké budoucnosti, inspirovaná Orwellovým románem
1984.
Blízká budoucnost blíţe neurčené země. Uţ třináct let pokračují teroristické pumové útoky. Lidé si uţ na ně zvykli,
stejně tak jako na ţivot v paranoiou prolezlém světě, vyznačujícím se depresivní architekturou, zdevastovanou
krajinou a všudypřítomnými vykonavateli státní moci. Moţná ţe si kaţdý člověk našel nějaký svůj osobní únik. Tak
jako nesmělý úředník Sam Lowry, který se ve svých snech pohybuje v idylické zemi, létá oblohou v andělském
brnění a líbá nádhernou vílu. Probuzení je ovšem vţdycky víc neţ tvrdé, návrat do reality přetěţký. Ale i v ní, byť je
to neuvěřitelné, můţe člověka potkat kousíček naděje. Pro Sama je jí zjištění, ţe jeho vysněná víla skutečně
existuje. Teď uţ jde jen o to ji znovu najít. Jenţe to v hyperbyrokratizované společnosti nebude tak snadné. Černá
komedie „Brazil" je po „Ţvahlavovi" (1977) a „Lupičích času" (1981) třetím samostatným celovečerním filmem
osobitého amerického výtvarníka a reţiséra Terryho Gilliama. Deprimující a rafinovaně krutá podívaná se kvůli
producentské opatrnosti společnosti Universal Pictures dočkala veřejné premiéry aţ téměř rok po svém dokončení.
Snímek, inspirovaný Orwellovým románem 1984 (pracovní titul byl „1984 a 1/2"), v sobě kloubí satiru, parodii,
fantaskní motivy i dadaisticky roztodivné citace, to vše dohromady je ovšem nesmírně působivým a bohuţel aţ
děsivě aktuálním zobrazením světa, kontrolovaného monolitickou organizací, a odlidštěné společnosti, ţijící v
permanentním strachu na pokraji apokalypsy.
Film získal řadu mezinárodních cen, nominován byl i na dva Oscary (za nejlepší původní scénář, a nejlepší výpravu
a dekorace).
28. - 29. 9.
17:00 MS
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 2D
120 Kč (dětský 100 Kč)
30. 9. - 1. 10. 15:30 VS
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D
140 Kč (dětský 120 Kč)
Rodinný, ČR, 85‘, repríza
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.
28. 9. - 1. 10. 17:30 VS
120 Kč
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Drama, ČR, Slovensko, 115‘, premiéra
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí
nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o třech
rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví.
Obsáhne 20 let ţivota postav, které musely v těchto pohnutých časech proţít nejlepší léta svých ţivotů. Druhá
kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní
postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho
rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho ţivota, po všech válečných útrapách se sem
vrací jako uznávaný šéf se svou manţelkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a
Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry společně přeţily válku a německou okupaci a staraly se o malé děti svých

manţelů, kteří byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenţe přichází
zlom po únorovém komunistickém puči. Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v ţivotě rozpadá
svět. Tentokrát jsou však důsledky otřesu pro něj i pro jeho rodinu fatální...
28. 9. - 1. 10. 20:00 VS
110 Kč
AMITYVILLE: PROBUZENÍ
Horor, USA, 85‘, titulky, 15+, premiéra
Na říjen připravujeme:
Blade Runner 2049, Hora mezi námi, Esa z pralesa, My little Pony film, Wind river a další.

