PROGRAM KINA CENTRUM ZÁŘÍ 2018
1. - 4. 9.
17:00 MS
130 Kč (dětský 110 Kč)
KUBÍK HRDINA
Animovaný, rodinný, Island, Belgie, 83‘, dabing, premiéra
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.
1. - 2. 9.
17:30 VS
140 Kč
ALFA 3D
Akční drama, USA, 90‘, titulky, 12+, premiéra
Velkolepé dobrodruţství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety.
Mladý lovec, který se vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je
ostatními zanechán napospas osudu. Kdyţ se probere, zjišťuje, ţe je zraněn a sám - je nucen naučit
se přeţít v drsné a nemilosrdné divočině. S jistými komplikacemi se mu podaří ochočit si osamělého
vlka, kterého opustila jeho smečka, a postupně se učí spoléhat se jeden na druhého. Stanou se z nich
přátelé, kteří budou nuceni přečkat bezpočet nebezpečných a náročných situací, pokud mají nalézt
cestu zpátky domů dříve, neţ nadejde vraţedná zima.
1. - 2. 9.
19:45 VS
120 Kč
UPGRADE
Sci-fi thriller, Austrálie, 100‘, titulky, 15+, premiéra
Upgrade je drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na
vlastních nohou. Aby se mohl pomstít. Za pár let uţ nebudeme muset ani hnout prstem, protoţe
moderní technologie za nás všechno obstarají. Technofobům se v takové době nebude ţít zrovna
lehko. Grey Trace (Logan Marshall-Green) je pověstný tím, ţe jako jeden z posledních lidí dává před
technologiemi přednost vlastním rukám. Jedna noc, která mu obrátí ţivot vzhůru nohama, však tenhle
přístup rázně změní.
3. - 5. 9.
17:30 VS
100 Kč
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Dobrodružný, sci-fi, USA, Španělsko, 130‘, dabing, 12+
Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar, exotickém ostrově, kde prosperoval
unikátní zábavní park Jurský svět, neţ se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z
nejúspěšnějších filmů všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov napospas prehistorickým
tvorům. Jenţe teď se za nimi musí vrátit. Proč? Protoţe na ostrově se probudila tamní sopka a
dinosaurům uţ podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Claire (Bryce Dallas Howard) se z upjaté
manaţerky parku proměnila v aktivistku, která je chce za kaţdou cenu zachránit. A Owena (Chris
Pratt) na ostrov ţene touha najít a spasit Blue, inteligentního ještěra, jehoţ dokázal vychovat a
částečně vycvičit, a po němţ se po zániku parku slehla zem. Na Isla Nubar jim však nehrozí jenom
seţrání, zašlápnutí či spálení tekoucí lávou. Hned po příjezdu se stanou očitými svědky a
nedobrovolnými aktéry falešné hry, která v konečném důsledku můţe změnit ţivot na celé planetě a
vrátit ho o pár miliónů let zpátky.
3. - 5. 9.
20:15 VS
120 Kč
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Thriller, ČR, SR, 108‘, 12+, premiéra
Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá vývojem tzv.
inteligentního domu, který má znamenat revoluci v bydlení. Dům je ovládaný pouhým hlasem a má
obyvatelům zajišťovat maximální luxus i stoprocentní bezpečnost. Andrej je pověřen finalizací
projektu. Spolu se svojí čerstvou manţelkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou (Gabriela Marcinková),
se nastěhují do funkčního prototypu, luxusního domu ze skla a kamene uprostřed nádherné přírody.
To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu ale jistě mění v noční můru.
5. 9.
19:00 MS
100 Kč
FILMOVÝ KLUB 80 Kč
STŘÍDAVÁ PÉČE
Drama, Francie, 93‘, titulky, 12+, premiéra
Myriam a Antoine Bessonovi se rozvedli. Syna Juliena dostala do péče matka, která se snaţí Juliena
před jeho otcem chránit, o němţ tvrdí, ţe je agresivní. Antoine však prosí o střídavou péči svého syna.
Julien je svědkem stupňujícího se konfliktu mezi jeho rodiči a je donucen jít na hranici svých moţností,
aby zabránil tomu nejhoršímu.
6. - 7. 9.
17:00 VS
MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT 2D
120 Kč
8. - 9. 9.
19:45 VS
MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT 3D
140 Kč
Akční thriller, USA, 147‘, titulky, 12+
Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muţ na tu nejšpinavější práci, v akčním thrilleru Mission:
Impossible – Fallout. Ethan Hunt si vţdycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaţdé v nich uspěl,
okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past
nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohroţení vybraná světová velkoměsta. Ethan

je přesvědčen, ţe pouze on se svým týmem dokáţe tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to
myslí...
6. - 7. 9.
18:00 MS
110 Kč
VŠECHNO BUDE
Road movie, ČR, SR, Slovinsko, polsko, 85‘, 12+, premiéra
Typický outsider čtrnáctiletý Mára (Tomáš Mrvík) a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš (Jan František Uher)
podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku (Eliška Křenková).
Všichni jsou na útěku, na dobrodruţné cestě, uţívají si náhlou svobodu, kterou uţ moţná nikdy nezaţijí. Aţ do
okamţiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá ho policistka (Lenka Vlasáková) s policistou (Martin Pechlát) a
my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těţké rozlišit pravou skutečnost od
té vyfantazírované…

6. - 7. 9.
20:00 VS
110 Kč
8. - 9. 9.
17:30 VS
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.
8. - 9. 9.
15:15 VS
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3 3D
110 Kč
10. - 12. 9.
17:15 VS
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3 2D
90 Kč
Animovaný, rodinný, USA, 87‘, dabing
Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená se s naší oblíbenou
rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouţeně oddechnout od práce v
hotelu. Drákulův doprovod si uţívá klidnou plavbu a s radostí vyuţívá vše, co můţe luxusní plavidlo
nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Kdyţ však Mavis
zjistí, ţe se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jeţ by
mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
10. - 11. 9.
18:00 MS
100 Kč
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.
10. - 12. 9.
19:30 VS
100 Kč
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
Akční, USA, 110‘, titulky, 12+
Jason Statham hraje kapitána Taylora, který před pár lety musel opustit na dně Mariánského příkopu
svou posádku, kdyţ na podmořskou stanici cosi zaútočilo. Teď je to cosi zpátky a vypadá to, ţe jde o
pravěkého ţraloka megalodona a Taylor dostane šanci se mu postavit znovu. Má ale vůbec proti
největšímu predátorovi šanci?
12. 9. 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.
13. - 14. 9.
17:00 MS
110 Kč
15. - 16. 9.
16:00 VS
MALÁ ČARODĚJNICE
Rodinná pohádka, Německo, Švýcarsko, 103‘, dabing, premiéra
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se kaţdoročně koná na
vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice
ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba
Bimbula jí uloţí, ţe se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení, a
protoţe se má stát dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen samé dobré skutky. Její kouzla sleduje
s nevolí stará jeţibaba Pingula, a kdyţ malá čarodějnice kouzlem pomůţe dvěma dětem v pátek, kdy

je přísně zakázáno kouzlit, pošle na ni za trest mráz a vánici. I toho však malá čarodějnice vyuţije k
dobru a uspořádá pro děti veselý karneval. A pak jiţ nastane čas dalšího sabatu, kde malá
čarodějnice musí sloţit mistrovskou zkoušku…
13. - 16. 9.
18:30 VS
PREDÁTOR: EVOLUCE 3D
150 Kč
17. - 19. 9.
18:30 VS
PREDÁTOR: EVOLUCE 2D
130 Kč
Akční sci-fi, USA, titulky, 15+, premiéra
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.
13. - 16. 9.
19:30 MS
120 Kč
SPOLU TO DÁME
Komedie, drama, Německo, 104‘, dabing, 12+, premiéra
Po další divoké pařbě zaparkuje zbohatlický floutek a playboy Lenny svojí káru jen těsně vedle
garáţe, hned na dně napuštěného bazénu. A tátovi dojde trpělivost. Konec flákání, konec utrácení,
konec toho být naprostý budiţkničemu. Lenny se musí začít starat o patnáctiletého Davida s těţce
nemocným srdcem, kterému podle lékařů zbývá pár měsíců ţivota. David ţije v sanatoriu a kromě
operací toho vlastně moc nepoznal. V jeden moment se tak střetnou dva naprosto rozdílné světy, svět
klubů, mejdanů, alkoholu a krásných holek se světem nemocnice, léků a operačních sálů. S tím
druhým světem si ale Lenny moc starostí nedělá a začne se o Davida starat tak, jak prostě umí. „Jste
bezstarostný ignorant a egomaniak. To je pro těţce nemocného kluka ideální,“ slyší od krásné lékařky.
Rozhodne se, ţe to spolu dají a ţe si David musí uţít, dokud to jde. Ukrást auto, jít na striptýz, do
klubu, prostě jen nakupovat blbosti. A pak si David přeje, ţe by se chtěl zamilovat do nějaké holky. To
je velký oříšek, ale nečekané kamarádství uţ je tak pevné, ţe začnou pracovat i na tom. Kdyţ se s
někým stanete opravdoví kámoši, nese to sebou i jeden závazek – Spolu to dáme. A na plno, jako
kdyby uţ nemělo být ţádné zítra,coţ se ostatně můţe opravdu stát.
17. - 19. 9.
17:00 MS
110 Kč
PŘÍBĚH KOČEK
Animovaný, rodinný, Čína, 90‘, dabing
Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Ţijí si na vysoké noze pohodlného domova, na svět
koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí. Říká se, ţe kočky mají devět ţivotů, a tihle
kocouři vyuţívají jenom ten první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco
zaţít a malý kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček. Sestaví si vlastní
létací stroj a vyráţí na dobrodruţství, o kterém se bude jednou vyprávět a točit filmy. Nasadí si brýle a
je pryč! Kocouří táta Marvin musí překonat sám sebe, všechen svůj strach i nepříjemné vzpomínky z
minulosti, a vydat se na záchrannou misi. Nejen do dţungle velkoměsta, stopy totiţ vedou do
skutečné divočiny plné nástrah a divokých zvířat. Má sice pomocníka, barevnou papoušici Ara, i tak
ho čeká cesta, kde se devět kočičích ţivotů bude hodit. Všechny čeká hromada záţitků, zábavy a
nečekaných setkání, o nichţ by se jim bez odvahy malého kocoura ani nesnilo
17. - 19. 9.
19:15 MS
100 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…
20. - 21. 9.
17:00 MS
ÚŽASŃÁKOVI 2 2D
100 Kč
22. - 23. 9.
15:00 VS
ÚŽASŃÁKOVI 2 3D
130 Kč
Rodinný, animovaný, USA, 118‘, dabing
Ve filmu Úţasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen,
zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat kaţdodenní nástrahy
„normálního“ ţivota. Pro všechny je to těţká změna, a těţší je o to víc, ţe si nikdo z rodiny
neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Kdyţ se objeví nový padouch, který se chystá
uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mraţoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady
a spojit síly – coţ se lehko řekne a těţko udělá, i kdyţ jsou všichni doslova úţasní.

20. - 23. 9.
17:45 VS
130 Kč
24. - 26. 9.
20:00 VS
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, ČR, 95‘, premiéra
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?
20. - 21. 9.
20:00 VS
ANT-MAN A WASP 3D
130 Kč
22. - 23. 9.
20:00 VS
ANT-MAN A WASP 2D
100 Kč
Akční sci-fi, USA, 109‘, 12+, dabing
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek Ant-Man a Wasp, který je novou kapitolou o
superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Po událostech filmu Captain America: Občanská válka, musí
Scott Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec. Sotva se mu podaří
najít rovnováhu mezi osobním ţivotem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van
Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit
se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
24. - 26. 9.
17:45 VS
100 Kč
ALFA
Akční drama, USA, 90‘, titulky, 12+
Velkolepé dobrodruţství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety.
Mladý lovec, který se vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je
ostatními zanechán napospas osudu. Kdyţ se probere, zjišťuje, ţe je zraněn a sám - je nucen naučit
se přeţít v drsné a nemilosrdné divočině. S jistými komplikacemi se mu podaří ochočit si osamělého
vlka, kterého opustila jeho smečka, a postupně se učí spoléhat se jeden na druhého. Stanou se z nich
přátelé, kteří budou nuceni přečkat bezpočet nebezpečných a náročných situací, pokud mají nalézt
cestu zpátky domů dříve, neţ nadejde vraţedná zima.
24. 9.
18:30 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 100 Kč
TVÁŘ
Drama, Polsko, 95‘, titulky, 15+, premiéra
Hlavní hrdina Tváře – maloměstský podivín a excentrik Jacek – miluje heavy metal, svoji holku, malé
auto a svého psa. Pracuje na staveništi, kde má vyrůst nejvyšší socha Jeţíše na světě. Kdyţ jej
nečekaně zmrzačí tragická nehoda, obrátí se k němu oči celé země – Jacek se totiţ stane prvním
občanem Polska, který podstoupí transplantaci obličeje. Tvář je odpoutaná, nekonvenční bajka o
vnitřní síle a kráse, která virtuózně kloubí realismus, fantazijní prvky a černý humor. Szumowska
záměrně pracuje s rozvolněnou strukturou, jejíţ nevyzpytatelnost ještě umocňuje rafinovanými
hrátkami s ostřením. Výsledkem je nekompromisní, ale zároveň mimořádně zábavná studie krize
identity, která umně přepíná z komisní frašky do jízlivého společenského komentáře.
25. 9.
18:30 MS
90 Kč
NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM +
MARKÉTA CHCE TAŠTIČKU
Dokumentární, ČR, 90‘ + 37‘, premiéra
Pět obdivuhodných dětí, jeţ společnost shodně opatřila nelichotivou nálepkou „autista". Upřímný,
přemýšlivý Lukáš má osobitý smysl pro humor, miluje film a píše vlastní scénáře. Klavírní virtuos
Denis dokáţe zahrát náročné skladby váţné hudby, je nesmírně inteligentní a sečtělý. Malého prince
zboţňuje natolik, ţe se k němu neustále vrací. Majda zase ráda rapuje, a jelikoţ se ničeho neostýchá,
okolní svět ve svých textech obnaţuje s odzbrojující přesností. Marjamka dokáţe vyprávět dlouhé
příběhy v angličtině, její neúnavný bráška Ahmed je zase neobyčejně přátelský. Přední český
dokumentarista s unikátním autorským viděním nás však nabádá, abychom fenomén autismu navţdy
přestali vnímat jako lékařskou diagnózu a pokusili se mu porozumět jako fascinujícímu, byť často jen
obtíţně rozluštitelnému způsobu myšlení. Neboť kdo má určit, co je normální: ţít ve spěchu a přehlíţet
absurdity modernity, nebo spíš ve světě touţebně hledat řád, ticho a klid?
Markétka je šťastná, kdyţ si můţe povídat, malovat nebo jezdit autobusem. Šestnáctiletá dívka trpí
Rettovým syndromem, kvůli němuţ má mít mentalitu dvouletého dítěte. Dokumentarista Miroslav
Janek opět s empatií nahlíţí do světa „jiných“ lidí, jejichţ okolí musí přemýšlet nad jejich budoucností
místo nich.

26. 9.
18:00 MS
60 Kč BIO SENIOR
CHATA NA PRODEJ
Komedie, ČR, 77‘
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou uţ nemají vyuţití. Před předáním chaty novému majiteli se
však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek
příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vţdy dost náročná. Děda (Jan Kačer)
uţ je duchem spíše nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce odmítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně
přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní (Judit Bárdos).
Babička (Jana Synková) je specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do
rozpaků. Nevyrovnaná dcera (Tereza Voříšková) na chatu přibere svého úspěšného německého
přítele (Michael Pitthan), který se jediný na rodinný výlet těší, protoţe neví, do čeho jde. Naděje na
idylický víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodruţství začne těsně nad ránem,
kdyţ rodina zjistí, ţe se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…
27. - 28. 9.
17:00 VS
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D 140 Kč (dětský 120 Kč)
29. - 30. 9.
16:30 VS
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D 140 Kč (dětský 120 Kč)
1. - 3. 9.
17:00 VS
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 2D 120 Kč (dětský 100 Kč)
Animovaný, rodinný, USA, 96‘, dabing, premiéra
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, ţe záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu ex
27. - 30. 9.
18:00 MS
110 Kč
DOMESTIK
Drama, ČR, SR, 117‘, 12+, premiéra
Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí náročného cvičení a přísné
ţivotosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokonce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit v loţnici.
To ale těţce nese jeho ţena Šarlota, která uţ dlouho touţí po dítěti. S kaţdou další nocí v kyslíkovém
stanu se jejich vztah proměňuje. Podaří se jim v tomto klaustrofobním prostředí ještě znovu
nadechnout? Minimalistická studie rozpadu těla a vztahu v debutu Adama Sedláka, který byl v roce
2015 oceněn Filmovou nadací prvním místem za nejlepší nerealizovaný scénář.
27. - 28. 9.
19:30 VS
120 Kč
29. - 30. 9.
19:00 VS
HELL FEST: PARK HRŮZY
Horor, USA, titulky, 15+, premiéra
Představte si, ţe na Matějské pouti vjedete do strašidelného zámku a do klína vám tam spadne
nepříjemně skutečná useknutá hlava. Nemůţete ani mluvit, ovšem nikoho jiného to nevzrušuje,
protoţe useknutá hlava ke strašidelnému zámku tak nějak patří. Přesně tak se cítí hrdinové hororu
Hell Fest: Park hrůzy. Sériový zabiják v masce si totiţ z celého lunaparku Hell Fest udělal dokonalé
maskování a svoje vlastní smrtonosné hřiště. Panoptikum strašidel skropí skutečná krev, na
veleváţené publikum čeká opravdový děs a smrt.
Na říjen připravujeme:
Beze stop, Venom, Toman, První člověk, Čarodějovy hodiny, Kdyţ draka bolí hlava, Halloween, Zlatý
podraz a další.

