
5. a 14. 10. ve 20:00 a 15. 10. 
v 17:30

Sin City: Ženská, pro kterou 
bych vraždil

Akční / USA / 103min / titulky 
/ 100 / 15+

Je další horká noc. Bezvětrná 
a vyprahlá. Dwight hloubá o tom, 
na kolik způsobů to v životě zvo-
ral a co by dal za to, kdyby dostal 
šanci začít znova s čistým ští-
tem. Vtom mu zavolá jeho osu-
dová žena Ava a požádá ho, aby ji 
ochránil před násilnickým man-
želem. Dwight však netuší, že Ava 
má úplně jiné úmysly.

Režie: R. Rodriguez / Hrají: Jes-
sica Alba, Mickey Rourke, Rosario 
Dawson

6. 10. v 19:30
Strážci Galaxie
MARVEL / Sci-Fi, Komedie / 

USA / 122min / titulky / 80,- / 12+
Na odvážného dobrodruha Pete-

ra Quilla je vypsána vysoká odmě-
na poté, co mocnému padouchovi 
Ronanovi, jež kuje plány na zničení 
galaxie, ukradne před nosem tajem-
ný orb. Aby neúnavnému Ronanovi 
unikl, je Quill nucen spojit síly se 
čtveřicí pozoruhodných hrdinů.

Režie: J. Gunn / Hrají: Chris 
Pratt , Zoe Saldana, Dave Bautista, 
Vin Diesel

6. 10. ve 20:00
Cizí oběd
Drama / Indie / 104min / FIL-

MOVÝ KLUB, titulky / 70,-
Už 120 let posílají ženy v Bomba-

ji svým manželům do práce obědy 
v kastrůlkách prostřednictvím po-
zoruhodné sítě poslíčků. Vědci došli 
k závěru, že na špatnou adresu do-
putuje jen jeden z milionu obědů. 
A právě tento ojedinělý zatoulaný 
oběd svede dohromady osudy dvou 
lidí – půvabné Ily, která žije osaměle 
v domácnosti a marně bojuje o man-
želovu pozornost, a úředníka Saa-
jana, kterému důchod nepříjemně 
klepe na dveře.

Režie: R. Batra / Hrají: Irrfan Khan, 
Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui

7. 10. v 17:00
Lepší teď než nikdy
Romantická komedie / USA / 

94min / titulky / 100,- / 12+
Existuje milión důvodů, proč nemít 

rád realitního makléře Orena Litt -
lea, a to je přesně to, co se mu líbí. 
Na každého, kdo mu zkříží cestu, je 
schválně nepříjemný, a nechce nic 
jiného, než prodat poslední dům 
a v klidu a míru odejít do penze.

Režie: R. Reiner / Hrají: Micha-
el Douglas, Diane Keaton, Sterling 
Jerins

7. 10. v 17:30
Dárce
Sci-Fi / USA / 89min / titulky / 

110,- /12+
Jonas vyrůstá v idylickém světě, kde 

existuje pouze štěstí. Lidé neznají 
utrpení, války, násilí, strach ani bolest. 
Základem světa je jednotvárnost: 
stejné domovy, stejné oblečení, stej-
né rodiny. Na okraji společenství žije 
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jediný držitel a strážce všech pravdi-
vých vzpomínek lidstva – Dárce.

Režie: P. Noyce / Hrají: Brenton 
Th waites, Jeff  Bridges, Meryl Streep

7. 10. ve 20:00
Nejhledanější muž
Th riller / USA, Velká Británie, 

Německo / 121min / titulky / 
100,- / 12+ 

V hamburské islámské komunitě 
se jedné noci objeví neznámý muž 
na pokraji smrti. Napůl Čečenec, 
napůl Rus, který má u sebe 500 do-
larů a tajné informace o miliono-
vém kontě v jedné soukromé bance. 
Jeho identita zůstává záhadou – je 
Issa terorista, nebo oběť špinavých 
praktik mezinárodního zločinu?

Režie: A. Corbijn / Hrají: Rachel 
McAdams, Philip Seymour Hoff -
man, Willem Dafoe

8. 10. v 17:00
Letadla 2: Hasiči a záchranáři
Dětský, Dobrodružný / USA / 

84min / dabing / 80,- 
Letadla 2: Hasiči a záchranáři je 

novým komediálně-dobrodružným 
fi lmem o druhých šancích, ve kte-
rém se představuje elitní tým hasič-
ských letadel, jež svůj život zasvětila 
ochraně historického Národního 
parku Písty před lesními požáry.

Režie: B. Gannaway / Mluví: 
Kryštof Hádek, Jaromír Meduna, 
Hana Vágnerová

8. a 21. 10. v 19:30
Odborný dohled nad výcho-

dem slunce
Drama / ČR / 70min / 90,-
Nepotrestané bezpráví přivádí do 

města na severu tři bývalé vězně. 
Kdysi je trápil stejný příslušník stát-
ní bezpečnosti. Teď tady má hospo-
du. Pánové se rozhodnou vzít zákon 
do vlastních rukou, aby zjistili, že 
pro pomstu nemají vlohy.

Režie: P. Göbl / Hrají: Jiří Lábus, 
Jiří Vymětal, Vratislav Brabenec

8. 10. ve 20:00
Chlapectví
Drama / USA / 166min / titulky 

/ 100,-
Chlapectví je výjimečný fi lm. Pří-

běh o dospívání jednoho obyčejné-
ho kluka chtěl režisér Richard Lin-
klater natočit co nejpoctivěji, i proto 
na něm pracoval dvanáct let. Výsled-
kem je snímek, který je neobyčejný 
svou obyčejností a také tím, jak neu-
věřitelně pestrou škálu emocí dokáže 
ze svých diváků vydolovat.

Režie: R. Linklater / Hrají: Ellar 
Coltrane, Lorelei Linklater, Ethan 
Hawke

9., 12., 13. a 16. 10. v 17:00, 11. 
a 29. 10. v 19:30

Divoké historky
Černá komedie / Španělsko, Ar-

gentina / 122min / PREMIÉRA , 
titulky / 100,- / 12+

Šest divokých historek spojuje 
téma drobných i větších nesprave-
dlností a křivd, kterým se člověk 
nemůže bránit, nechce-li překročit 
hranice zákona či dobrých mravů. 
Čeho je ale moc, toho je příliš. 
V různých situacích se hrdinové 

fi lmu dostanou do bodu, kdy už jim 
dojde trpělivost. Vezmou věci do 
svých rukou a s lidskou malostí, by-
rokracií či vypočítavostí si to vyřídí 
s intenzitou rozzuřeného zvířete.

Režie: D. Szifron / Mluví: Rita 
Cortese, Julieta Zylberberg, Erica 
Rivas

9. – 11., 10. v 17:30, 12. 10. 
ve 20:00, 18., 21. 10. a 1. 11. 
v 17:00

Equalizer
Akční, Th riller / USA / 132min / 

titulky / 120,- / 15+
McCall předstíral svou smrt, aby 

mohl začít žít poklidný život v Bos-
tonu. Když kvůli záchraně života 
mladé dívky Teri musí svůj dob-
rovolný odpočinek ukončit, ocitá 
se tváří v tvář extrémně násilným 
gangsterům. Během tohoto zúčto-
vání se v McCallovi znovu probudí 
touha po konání spravedlnosti. 

Režie: A. Fuqua / Hrají: Den-
zel Washington, Marton Csokas, 
Chloë Grace Moretz

9., 12., 13., 17. a 18. 10. a 2. 11. 
v 19:30

Annabelle
Horor / USA / 95min / PREMI-

ÉRA , titulky / 100,- / 15+
John Form našel pro svou nastáva-

jící manželku Miu dokonalý dárek 
– krásnou starou klasickou panenku 
oděnou do sněhobílých svatebních 
šatů. Ale Miina radost z Annabelle 
nemá dlouhého trvání. Jedné hrůz-
né noci vtrhnou do jejich domu 
vyznavači satanského kultu a bru-
tálně napadnou mladý pár. Prolitá 
krev a hrůza nejsou to jediné, co za 
sebou nechávají. 

Režie: J. R. Leonett i / Hrají: 
Annabelle Wallis, Brian Howe

9. – 11., 15. – 16., a 19. 10. ve 
20:00, 12., 13., 17., 18. 10. + 1. 
11. v 17:30

Andělé všedního dne
Komedie, Drama / ČR / 97min / 

PREMIÉRA  / 120,- / 12+
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si 

nechávají život prokluzovat mezi 
prsty. Neměli by. Pro některé 
z nich to totiž dneska večer skončí. 
A proto se v jejich blízkosti objevi-
li andělé. Jejich podoba a názory 
vás asi zaskočí. Ono je to vzájemné. 
Lidskému oku neviditelní strážci 
našich osudů bývají zase pro změnu 
překvapeni překážkami, které sobě 
a jim dobrovolně stavíme do cesty.

Režie: A. Nellis / Hrají: Marián 
Labuda, Vojtěch Dyk, Vladimír 
Javorský, Eliška Křenková, Bolek 
Polívka, Zuzana Bydžovská, Václav 
Neužil, Ondřej Sokol

10. 10. v 17:00
Pošťák Pat
Animovaný / Velká Británie / 

88min / dabing / 100,-
Nejoblíbenější listonoš na světě, 

Pošťák Pat, se chystá do kin v ani-
mované podívané, ve které nechybí 
humor, akce, písničky a také světla 
ramp. Jeho městečko ohrožuje stov-
ka robotů, kteří vypadají jako on. 
Ještě že má Freda, věrného kocoura. 

Režie: M, Disa

11. 10. v 15:00
Jak vycvičit draka 2
Animovaný / USA / 105min / 

dabing / 2D 90,-
Příběh poskočil o pět let do-

předu a z Blpu se stal v mezidobí 
dračí ráj, kde se lidé a draci na-
vzájem respektují a mají se rádi. 
Škyťák však dává přednost osa-
mělým spanilým letům s Bezzub-
kou, během nichž mapují nezná-
má území a objevují nové světy 
a nové draky. Jedno z jejich dob-
rodružství je přivede do těžko 
přístupné ledové jeskyně, která je 
domovem stovky neznámých di-
vokých draků. Taky se zde setkají 
s tajemnou Dračí jezdkyní.

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

12. 10. v 15:00
Stoletý stařík, který vylezl 

z okna a zmizel 
Komedie / Švédsko / 114min / 

titulky / 70,- / 12+
Allanu Karlssonovi je 100 let. 

V domově důchodců, kde v tomto 
věku tráví svůj zbývající čas, pro 
něj chystají velkou narozeninovou 
oslavu. Ale vitální stařík ještě ne-
chce zůstat v bačkorách v křesle. 
Má docela jiné plány. Rozhodne 
se pro útěk. Poté, co vyleze z okna, 
se vydává na úžasný a naprosto ne-
předvídatelný výlet…

Režie: F. Herngren / Hrají: Ro-
bert Gustafsson, Iwar Wiklander, 
David Wiberg

13. 10. ve 20:00
Následky lásky
Krimi, Romantický / Itálie / 

100min / FILMOVÝ KLUB, titul-
ky / 80,-

Padesátník Titt a vede extrémně 
nudný, extrémně rutinní a extrém-
ně nezáživný život v blíže nespe-
cifi kovaném švýcarském hotelu. 
Jeho každodenní rutinu, stávající 
z několika neměnných úkonů, však 
naruší láska a všechny problémy, 
které z ní vyplývají. Jeho dosavadní 
život bez práce, plný samoty, ticha, 
vykouřených cigaret a prázdných 
skleniček v hotelovém baru se na-
jednou začne měnit..

Režie: P. Sorrentino / Hrají: Toni 
Servillo, Olivia Magnani, Adriano 
Giannini

14. 10. v 17:00 a 19. 10. ve 
14:30

Století Miroslava Zikmunda
Dokument / ČR / 75min / 90,-
Všichni znají dvojici slavných 

cestovatelů – Zikmunda a Han-
zelku. Všichni znají jejich expe-
dice a knihy. Jejich zážitky z cest 
znají miliony lidí na celém světě. 
Legendární dvojici spojuje 111 
tisíc kilometrů cest, 6,5 milionu 
prodaných knih v 11 světových 
jazycích, 4 celovečerní filmy, 
147 dokumentárních a televiz-
ních filmů a přátelství přetrváva-
jící i po smrti. Málokdo ví, že si 
bezmála stoletý M. Zikmund již 
sedmdesát let denně píše deník. 
A nyní odtajnil své celoživotní 
osobní vzpomínky….


