
8. a 21. 6. v 19:30
Pulp Fiction: Historky z podsvětí 
Krimi, Drama, Th riller / USA 1994 

/ 153min / titulky / 90,- / 12+
Nejkultovnější z kultovních fi lmů 

90. let je autorskou Biblí Quentina 
Tarantina, který v tomto opusu de-
fi noval základní prvky své režisérské 
poetiky a vytvořil dílo rozněcující 
náročné kritiky na festivalu v Can-
nes, levicové a pravicové intelektuály 
i zedníky dopřávající si po těžké šich-
tě trochu oddychu.

Režie: O. Tarantino / Hrají: Tim 
Roth, Amanda Plummerová, John 
Travolta

9. 6. v 19:30
Klub poslední naděje
OSCARový snímek / Drama / 

USA / 117min / titulky / 90,- / 15+
Píše se rok 1985. Elektrikář a pří-

ležitostný jezdec rodea Ron Wo-
odroof se od lékařů dozvídá, že má 
AIDS a že mu nezbývá více než 30 
dnů života. Doktoři si s tehdy novou 
smrtelnou nemocí nevědí rady a tak 
Ronovi víceméně dokážou poradit 
jediné – pošlou jej domů umřít. Ale 
Ron to nevzdává, pouští se do bitvy 
o svůj život s lékaři, farmaceutickými 
fi rmami, úředníky a hledá cestu jak 
přežít. Vyráží do Mexika, ale nehle-
dá tam drogové bosse, hledá alter-
nativní možnosti léčby AIDS a jeho 
šancí se tak stane mezinárodní černý 
trh s neschválenými léky.

Režie: J-M. Vallée / Hrají: Matt hew 
McConaughey, Jennifer Garner, 
Jared Leto

10. 6. v 19:30
12 let v řetězech
OSCARový snímek / Životopis-

né drama / Velká Británie, USA / 
134min / titulky / 70,- / 15+

Solomon Northup měl milující rodi-
nu, dobrou práci, talent, majetek, svo-
bodu i právo na život. Žil idylický stře-
dostavovský život jako většina z nás. 
V jeden jediný nečekaný moment ale 
o to všechno přišel. Skončil jako otrok 
spoutaný v řetězech a jeho jediným 
osudem se stala dřina na plantáži „pod 
bičem otrokáře“. Většinou doslova.

Režie: S. McQueen / Hrají: Micha-
el Fassbender, Brad Pitt , Benedict 
Cumberbatch

12. 6. v 17:00, 15. 6. v 15:00 a 19. 
6. v 19:30

Grace, kněžna monacká
Životopisné drama / Francie / 

103min / PREMIÉRA , titulky / 
110,-

Příběh hollywoodské hvězdy a dr-
žitelky Oscara Grace Kelly, která se 
vzdala své oslnivé kariéry, dala před-
nost hlasu svého srdce a odešla do 
zcela neznámého světa. Na samém 
vrcholu slávy se provdala za monac-
kého knížete Rainiera III. a stala se 
navždy Grace – kněžnou z Monaka.

Režie: O. Dahan / Hrají: Nicole 
Kidman, Tim Roth, Paz Vega

12. – 14., 26. a 29. 6. v 17:30
Zloba – Královna černé magie
Dobrodružný, Fantasy / USA / 

97min / dabing / 120,- (děti 100,-)
Snímek vypráví dosud nezpraco-

vaný příběh legendární zlé královny 
z klasického snímku společnosti Dis-
ney Šípková Růženka z roku 1959, 
a seznamuje diváky s její zradou, 
která nakonec způsobila, že se její 
kdysi čisté srdce proměnilo v kámen.

Režie: R. Stromberg / Mluví: Regi-
na Řandová, David Novotný, Radek 
Škvor
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12. – 14. a 16. 6. v 19:30, 
Všechny cesty vedou do hrobu
Komedie / USA / 116min / PRE-

MIÉRA , titulky / 120,-
Jak může normální člověk přežít 

na místě, kde Zubatá číhá doslova 
na každém kroku? A jak tam může 
přežít chronický posera s panickou 
hrůzou ze smrti? Stvořitel komedi-
álního hitu Méďa, Seth MacFarlane 
protentokrát odhodil měkoučký plyš 
a v další pekelně zábavné jízdě vám 
naservíruje příběh, díky němuž po-
znáte pravý význam slovního spojení 
„ukrutná sranda“.

Režie: S. MacFarlane / Hrají: Seth 
MacFarlane, Charlize Th eron, Liam 
Neeson

14. 6. v 15:30
Dobrodružství pana Peabodyho 

a Shermana
Animovaná komedie / USA / 

92min / dabing / 80,-
Pan Peabody je geniální jako Ein-

stein, vtipný jako Oscar Wilde, od-
vážný jako Indiana Jones, má deduk-
tivní schopnosti Sherlocka Holmese, 
styl oblékání Jamese Bonda a kulinář-
ské dovednosti Zdeňka Pohlreicha. 
Je také světově proslulou celebritou, 
držitelem Nobelovy ceny, olympij-
ským vítězem ve skoku a desetiboji. 
A navíc je pes. Díky svým schopnos-
tem a navzdory tomu, že je šelma, 
adoptoval pan Peabody malého 
kluka Shermana, kterého od plenek 
vychovává tak, jak nejlépe umí. Přes-
to si občas musí přiznat, že je to snad 
jediná věc, která mu tak úplně nejde 
a že má co dělat, aby se Shermanem 
vůbec udržel krok.

Režie: R. Minkoff  / Mluví: Ivan 
Trojan, Jan Kohler, Viktorie Tabery-
ová

15. 6. v 15:30 a 20. 6. v 17:00
Pojedeme k moři
Komedie / ČR / 90min / 90,-
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát 

fi lmařem, a když dostane k naroze-
ninám kameru, rozhodne se natočit 
svůj první fi lm. S kamarádem blbnou 
a užívají si natáčení, ale jen do chvíle 
než zjistí, že kamera dokáže odhalit 
i věci, které jsou nepříjemné – napří-
klad pravdu o jejich spolužačce, kte-
rou Tomáš miluje anebo že mu jeho 
táta lže!

Režie: J. Mádl / Hrají: Ondřej Vet-
chý, Jaroslava Pokorná, Jan Maršál

15. a 25. 6. 2014
Ranhojič
Dobrodružné drama / Německo / 

150min / titulky / 90,- / 12+
Ke slavnému učenci Avicenu přijíž-

dí do Persie mladík Rob Cole z Evro-
py, aby se z potulného ranhojiče stal 
skutečným léčitelem. Velký problém 
představuje mladíkovo křesťanství, 
ještě vetší ale jeho dar vycítit smrt 
a také odvaha vstoupit tam, kam se 
nikdo před ním neodvážil.

Režie: P. Stölzl / Hrají: Tom Payne, 
Ben Kingsley, Stellan Skarsgård

16. 6. 2014
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

3D, titulky / 80,- / 12+
Během zdánlivě rutinní výpravy 

do kosmu dojde ke katastrofě. Loď 
je zničená a Stone a Kowalsky zůsta-
nou ve vesmíru sami, odkázáni jeden 
na druhého a směřujíc dál do tem-
ného vesmíru. Hluboké ticho dává 
oběma jasně najevo, že ztratili jaké-
koli spojení se Zemí… a tím i jakou-
koli šanci na záchranu.

Režie: A. Cuarón / Hrají: Sandra 
Bullock, George Clooney

19. – 20., 23. – 24. a 27. 6. 
v 17:30, 21. – 22. a 29. 6. v 15:30, 
22. 6. i v 15:00 a 28. 6. v 17:00

Jak vycvičit draka 2
Animovaný / USA / 105min / 

PREMIÉRA , dabing / 125,- (děti 
100,-) (19. 6. a 22. 6. v 15:30 ve 3D 
za 140,- (děti 120,-))

Příběh poskočil o pět let dopředu 
a z Blpu se stal v mezidobí dračí ráj, 
kde se lidé a draci navzájem respek-
tují a mají se rádi. Škyťák však dává 
přednost osamělým spanilým letům 
s Bezzubkou, během nichž mapují 
neznámá území a objevují nové světy 
a nové draky. Jedno z jejich dobro-
družství je přivede do těžko přístup-
né ledové jeskyně, která je domovem 
stovky neznámých divokých draků. 
Taky se zde setkají s tajemnou Dračí 
jezdkyní.

Režie: D. DeBlois / Mluví: Ma-
touš Ruml, Simona Postlerová, Jiří 
Schwarz

19. – 21., 23. 6. ve 20:00, 22. 6. 
v 17:30, 27. – 28. 6. v 19:30

Všiváci
Drama / ČR / 98min / PREMIÉ-

RA  / 110,- / 12+
Všiváci jsou příběhem rodiny Roha-

nů. Mikuláš, špičkový neurochirurg, 
se utápí v bludném kruhu milostných 
dobrodružství, avantýr a alkoholu. 
Jeho horkokrevný bratr Richard, vete-
rán z české mise v Afghánistánu, pro-
hrává svůj boj s dluhy a z nich plynoucí 
složitou situací své rodiny. Spory brat-
rů Rohanů se točí kolem událostí z dět-
ství, které je bolestně rozdělily a stále 
je ovlivňují v jejich současném životě.
Režie: R. Kašparovský / Hrají: Tereza 
Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek, 
Jiří Langmajer

21. 6. v 17:30
Captain America: Návrat první-

ho Avengera
MARVEL / Akční, Sci-Fi / USA / 

136min / dabing / 90,- / 12+
Po katastrofi ckých událostech, 

které Avengers prožili v New Yorku, 
žije Steve Rogers neboli Captain 
America poklidně v ústraní ve Wa-
shingtonu, D.C. a snaží se přizpůso-
bit modernímu světu. Když ale dojde 
k útoku na jeho kolegu z organizace 
S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny 
intrik, které ohrožují celý svět.

Režie: A. a J. Russo / Mluví: Libor 
Bouček, Jitka Moučková, Michal 
Holán

24. 6. ve 20:00
Divergence
Akční, Sci-Fi / USA / 139min / ti-

tulky / 100,- / 12+
Ve světě budoucnosti jsou lidé 

rozděleni na pět frakcí podle svých 
dobrých vlastností. Každá vyznává 
jiné hodnoty, společně ale vytvářejí 
harmonický celek. Jenže hlavní hr-
dinka Tris do žádné škatulky neza-
padá a test ukáže, že je divergentní 
– nebo-li má předpoklady a talent 
pro více frakcí. Systém okamžitě 
ukáže svou odvrácenou tvář a z Tris 
se stává lovná zvěř. Kdo se liší, zna-
mená hrozbu. Hrozbu je třeba zlikvi-
dovat.

Režie: N. Burger / Hrají: Shailene 
Woodley, Th eo James, Kate Winslet

25. 6. v 17:30
Th e Amazing Spider-Man 2
MARVEL / Sci-Fi, Dobrodružný / 

USA / 142min / dabing / 90,- / 12+

Být Spider-Manem je skvělé. Peter 
Parker nezná úžasnější pocit než se 
prohánět mezi mrakodrapy, být sku-
tečným hrdinou a trávit čas s Gwen. 
Když se na scéně objevuje Electro, 
je Peter nucen čelit nepříteli, který je 
mnohem silnější než on sám.

Režie: M. Webb / Mluví: Matouš 
Ruml, Kateřina Peřinová, Lukáš Hla-
vica

26. 6. v 19:30, 27. a 29. 6. 
v 17:00, 28. 6. v 15:00

Knězovy děti
Drama, Komedie / Srbsko, Chor-

vatsko / 93min / PREMIÉRA , titul-
ky / 90,- / 12+

Mladý kněz Fabian, přebírá farnost 
a je zděšen zdejšími statistikami. 
Úmrtnost je příliš vysoká, porodnost 
je příliš malá. S dobrým úmyslem 
a heslem „dokonce i papež je proti 
používání kondomů“ se Fabian po-
kusí zlomit místní trend. Za pomoci 
pobožného trafi kanta Petara a lékár-
níka Marina propichují prodávané 
kondomy a antikoncepční pilulky 
mění za vitaminy.

Režie: V. Brešan / Hrají: Krešimir 
Mikić, Nikša Butijer, Dražen Kühn

26. – 29. 6. ve 20:00, 28. 6. 
i  v 17:00

Transformers: Zánik
Sci-Fi, Akční / USA / 140min / 2D 

titulky a 3D dabing (28. 6. ve 20:00) 
/ 120,- (ve 3D 150,-)

Automechanik Cade Yager se snaží 
uživit sebe a svou dospívající dceru 
Tessu opravováním hodně nepo-
jízdných vraků. Zoufale se mu neda-
ří, ale jen do doby, než se z jednoho 
roztřískaného náklaďáku vyklube 
Transformer a zrovna ten nejdůleži-
tější – Optimus Prime.

Režie: M. Bay / Hrají: Mark Wahl-
berg, Nicola Peltz, Stanley Tucci

28. 6. v 15:30
Rio 2
Animovaný, Dětský / USA / da-

bing / 90,-
Vzácní modří papoušci Blu a Perla 

žijí v brazilském Riu poklidným 
městským domáckým a rodinným 
životem. Když Perla rozhodne, že se 
všichni musí naučit žít jako opravdo-
ví ptáci, je už jen krůček k zásadní-
mu rozhodnutí – vyrazit na rodinný 
výlet do amazonské džungle!

Režie: Carlos Saldanha / Mluví: 
Michal Holán, Jolana Smyčková, 
Petr Rychlý

30. ČERVNA AŽ 13. ČERVEN-
CE JE KINO Z DŮVODU KA Ž-
DOROČNÍ ÚDRŽBY UZAVŘE-
NO.

Kluby

Rockový club JEŽEK
Mostecká 10 

6. 6. 21.00 
ZNOUZECTNOST, AŽ NAPRŠÍ 

A USCHNE
Koncert. 

13. 6. 21.00 
NIRVANA A OZZY REVIVAL
Koncert. 

20. 6. 21.00 
OBEN OHNE ORCHESTRA  

A KA REL NA NÁKUPECH
Koncert. 


