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uzavřou mezi sebou mír a spojí síly k 
záchraně jejich nádherného ostrova.
Režie: H. Weiland, N. Wels

1. 9. v 19.30, 19. 9. v 17.00, 23. 
9. v 17.30
Dárek
Psychologický thriller / Austrálie, 
USA / titulky / 110,- / 12+
Simon a Robin žijí klidně, podle 
představ a plánů. Až do dne, kdy 
náhodně potkají Gorda, Simono-
va dávného známého ze střední 
školy. Od té chvíle se jejich bu-
doucnost začíná rozjíždět po dě-
sivém a šíleném tobogánu. Po 
několika dalších nečekaných ná-
vštěvách Simon a Robin začínají 
být z Gordova chování a slov zne-
pokojení. A navíc se začnou obje-
vovat záhadné dary, díky nimž se 
odkrývají podivná tajemství z mi-
nulosti. 
Režie: J. Edgerton / Hrají: Ja-
son Bateman, Rebecca Hall, Joel 
Edgerton, Busy Philipps

1. 9. ve 20.00
Fantastická čtyřka
Akční sci-fi / USA /  94min / ti-
tulky / 120,- / 12+
Čtyři obyčejní mladí outsideři, je-
jichž cílem je interdimenzionální 
cestování. Po návratu se jim změ-
ní schopnosti. Sue se stane In-
visible Woman, jež umí vytvářet 
silová pole, Johnny jako Human 
Torch dokáže vzplanout, Reed 
neboli Mr. Fantastic dokáže nata-
hovat své tělo a z Bena je Thing, 
kamenný obr s nadlidskou silou. 
Po prvním šoku se dokáží spo-
jit v tým, který se učí schopnosti 
ovládat a využívat, vše budou po-
třebovat při záchraně Země před 
silným nepřítelem.
Režie: J. Trank/ Hrají: Miles Tel-
ler, Michael B. Jordan, Kate Mara, 
Jamie Bell, Toby Kebbell

2. 9. v 17.00
Slow West
Western, road movie / V. Británie, 
N. Zéland / 84min / titulky / 80,- 
/ 15+
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze 
Skotska do amerického Colorada 
19. století, aby pátral po ženě, kte-
rou miluje. Evropskému zelenáčo-
vi dělá společnost nájemný zabi-
ják Silas, který souhlasil, že ho za 
úplatu na cestě ochrání. Divoký 
západ však není místo, kde by věci 
vycházely přesně podle plánu, a 
tak Jay zažije během svého puto-
vání celou řadu zvratů. Slow West 
je western ostrý jako sůl v ráně. 
Režie: J. Maclean / Hrají: Michael 
Fassbender, Kodi Smit-McPhee, 
Caren Pistoriusová, Ben Mendel-
sohn

2. 9. v 17.30, 5. a 19. 9. v 15.00, 
13. 9. v 15.30
V hlavě
Animovaný / USA / 102min / da-
bing / 2. 9. 100,- poté 80,-
Období dospívání může být veli-
ce komplikované - také pro jede-
náctiletou Riley, která se musí se 
svou rodinou přestěhovat do San 
Francisca. Stejně jako nás všech-
ny, i ji ovlivňují emoce – Radost, 
Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. 
Emoce žijí na Hlavním velitel-
ství, což je řídící centrum uvnitř 
Rileyiny mysli, odkud Riley po-
máhají vypořádat se s nástrahami 

všedních dní. 
Režie: P. Docter, R. Del Carmen 
/ České znění: Zuzana Slavíková, 
Michal Bumbálek, Jaromír Medu-
na 

2. 9. v 19.30 
Když zvířata sní
Hororové, mysteriózní drama / 
Dánsko / 84min / 90,- / 15+
Devatenáctiletá Marie, outsiderka 
v ostrovní komunitě, žije sama s 
rodiči. Nemá nikoho, kromě Da-
niela, mladého muže okouzlené-
ho její divokou povahou. Místní 
lidé však mají z dívky obavy, ne-
méně pak z její matky, upoutané 
na invalidní vozík a trpící záhad-
nou chorobou. Když Marie zjistí, 
že se jí tělo mění – na její hrudi 
a zádech roste hustá srst – začne 
pátrat po utajované rodinné mi-
nulosti. Po něčem, co bude mít 
nedozírné následky pro ni i pro 
celou rodinu.
Režie: J. A. Arnby/ Hrají: Sonia 
Suhl, Lars Mikkelsen, Sonja Rich-
ter

2. 9. ve 20.00
Nesmrtelný 
Drama, sci-fi , thriller / USA /  
117min / 110,-
Průmyslový magnát, miliardář Da-
mian již dlouho ovládá svůj svět, ve 
kterém ze své newyorské operační 
základny mistrovsky rozehrává mo-
censké hry. Po vzájemném odcizení 
se svou dcerou, aktivistkou Claire, 
má Damian opravdový vztah pouze 
ke svému příteli a pravé ruce Mar-
tinu O‘Neilovi. Ale diagnóza nevy-
léčitelné rakoviny přiměje Dami-
ana podstoupit radikální lékařský 
zákrok, „odpoutání“, který pro něj 
zvrátí běh času.
Režie: T. Singh/ Hrají: Ben Kingsley, 
Natalie Martinez, Ryan Reynolds

3. 9. v 17.00, 13. 9. v 19.30
Papírová města
Romantický, drama / USA / 109min 
/ titulky / 100,- / 12+
Hlavní hrdina Quentin má od dět-
ství rád nespoutanou sousedku Mar-
go a je jejím tajným ctitelem. Jedné 
noci ho nečekaně vytáhne na podi-
vuhodnou trestnou výpravu, namí-
řenou proti bývalému příteli. Jenže 
druhý den ráno jejich společné dob-
rodružství skončí. Margo ve škole 
chybí. Quentin začne pátrat, a brzy 
si uvědomí, že Margo miluje záha-
dy, a také, že pro něj zanechala určité 
stopy a zašifrované vzkazy. Jak moc ji 
vlastně zná? A co jsou to ta papírová 
města, o kterých Margo mluvila? 
Režie: J. Schreier / Hrají:  Nat Wolff , 
Cara Delevingne, Austin Abrams, 
Halston Sage

3., 4. a 8. 9. v 17.30, 5., 6., 12. a 27. 
9. v 15.30 
Mune – Strážce měsíce
Animovaný / Francie / PREMIÉ-
RA  / 91min / 2D i 3D dabing / 2D 
110,-; 3D 130,-
Co by se stalo, kdyby jednoho rána 
slunce nevyšlo? Anebo kdyby měsíc 
najednou zmizel a zapomněl rozsví-
tit všechny hvězdy a noční oblohu? 
Strážce měsíce Mune dělá vše pro 
obnovu světa poté, co zlé temné síly 
ukradnou Slunce! Umí sice mluvit 
tiše a jemně našlapovat, ale jeho ob-
div k Měsíci a láska k ženě jeho snů 
z něj udělá nezastavitelného hrdinu, 
jakým byl zrozen! Tento milý příběh 

si užije celá rodina.
Režie: A. Heboyan, B. Philippon

3. a 28. 9. v 19.30, 4. 9. v 17.00
We Are Your Friends - Party začí-
ná
Hudební, romantický, drama / USA 
/ PREMIÉRA  / 93min / 110,-
Příběh o hledání vlastního stylu ze 
světa elektronické hudby a hollywo-
odského nočního života, kde cti-
žádostivý 23letý DJ Cole tráví dny 
tím, že kuje pikle se svými přáteli a 
pracuje na skladbě, se kterou udělá 
díru do světa. Vše se ale změní, když 
se seznámí s charizmatickým postar-
ším DJ Jamesem. Věci se komplikují, 
když se Cole zamiluje do Jamesovy 
mnohem mladší přítelkyně Sophie. 
Cole si musí vybrat mezi láskou, lo-
ajalitou a budoucností, pro kterou je 
předurčen.
Režie: M. Joseph/ Hrají: Emily Ra-
tajkowski, Shiloh Fernandez, Wes 
Bentley, Zac Efron

3., 4., 5. a 13. 9. ve 20.00, 11. a 29. 
9. v 17.30
Kurýr: Restart
Akční, thriller / Francie / / PREMI-
ÉRA  / 96min / 120,- / 12+
Luc Besson se vrací ke své mistrov-
ské akční legendě Kurýr. Profesio-
nální kurýr Frank se musí proti své 
vůli spojit s nájemnou vražedkyní 
Annou, aby dostali skupinu bezcit-
ných ruských překupníků s lidmi. 
Rafi novaná a okouzlující Anna a její 
tři společnice Franka najmou, aby 
jim pomohl zorganizovat bankov-
ní loupež století. Odmítnutí takové 
nabídky bohužel není na programu 
víkendu. 
Režie: C. Delamarre/ Hrají: Ed 
Skrein, Loan Chabanol, Lenn 
Kudrjawizki, Radivoje Bukvic

4. a 30. 9. v 19.30, 15. 9. v 17.30
RYTMUS - Sídliskový sen
Hudební, dokument / Slovensko, 
ČR / 96min / 4. 9. 120,-, 15. 9. 
110,-, 30. 9. 100,- / 12+
Pohled do soukromí slovenského 
rapera, z kterého je dnes fenomén: 
Rytmus. Film vznikal 8 let, a zblízka 
dokumentuje jednu z nejznámějších 
osobností česko-slovenské scény. 
Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrůstal 
v obyčejné rodině na sídlišti v Pieš-
ťanech, a kvůli romskému původu se 
nejednou setkal s předsudky okolí. 
Dnes vydává alba v desetitisícových 
nákladech. Film nabídne i exkluzivní 
záběry z rodinný ch archivů, dolože-
né osobními výpověďmi lidí z nej-
bližšího okolí Rytmuse.
Režie: M. Drobný/ Účinkují: Patrik 
„Rytmus“ Vrbovský, Vlasta Miezgo-
vá, Dara Rolins a další

5. 9. v 17.00, 9. a 27. 9. v 17.30
Domácí péče
Lidská komedie / ČR / 92min / 
110,-
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při 
své práci na jihomoravském venko-
vě ošetřuje spoustu rázovitých míst-
ních pacientů. Když se však dozví, 
že sama potřebuje pomoc, musí ji 
začít hledat mimo prostředí, které 
zná. Díky dceři jednoho z pacientů 
začíná objevovat svět alternativní-
ho léčení, a díky němu snad i sebe 
samu. To vše k velké nelibosti man-
žela Ladi, který na tyhle „hňupovi-
ny“ nevěří. 
Režie: S. Horák / Hrají: Alena Mi-
hulová, Bolek Polívka, Tatiana Vil-

helmová, Sára Venclovská, Zuzana 
Krónerová

5. a 17. 9. v 17.30
Pixely
Akční komedie / USA / 106min/ 
2D dabing / 120,-
Když si mezigalaktičtí mimozemš-
ťané chybně vyloží záznamy klasic-
kých videoher jako vyhlášení války, 
zaútočí na Zemi s armádou jedno-
tek, která je inspirovaná objekty ze 
zmíněných videoher. Prezident Will 
Cooper je nucen vyzvat na pomoc 
svého nejlepšího kamaráda z dětství 
a nepřekonatelného hráče videoher 
Sama, aby se ujal vedení týmu ostří-
lených pařanů, s cílem vetřelce pora-
zit a zachránit tak naši planetu. 
Režie: Ch. Columbus / Hrají: Adam 
Sandler, Kevin James, Michelle Mo-
naghan, Peter Dinklage

5. 9. v 19.30, 11. a 20. 9. v 17.00
Amy
Dokument / Velká Británie / 
128min / titulky / 100,- / 12+
Kým ve skutečnosti byla dívka, kte-
rá stojí za jménem Amy Winehouse? 
Co skrývala před okolním světem, a 
proč zemřela v pouhých 27 letech? 
Dokument nechává promlouvat ze-
jména Amy prostřednictvím dosud 
nezveřejněných archivních záběrů, 
ale především skrze její hudbu. Vi-
díme Amy jako obyčejnou dívku s 
obrovským talentem a touhou zpí-
vat, jako zjevení ohromující hudeb-
ní fajnšmekry, jako popovou hvězdu 
obletovanou fanoušky i jako oběť 
manipulovanou manažery a proná-
sledovanou bulvárními novináři.
Režie: A. Kapadia / Vystupují: Amy 
Winehouse a další

6. 9. v 15.00
Sedmero krkavců
Pohádka / ČR, SR / 97min / 80,-
Pohádkový příběh vychází z klasic-
ké pohádky Boženy Němcové „Sed-
mero krkavců“. Mladá dívka na sebe 
bere těžký úkol. Musí se pokusit za-
chránit své bratry a zbavit je prokletí, 
které na ně uvrhla jejich matka. Je to 
příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také 
o síle slova, pravdě a opravdové lásce
Režie: A. Nellis / Hrají: Martha Is-
sová, Sabina Remundová, Lukáš 
Příkazský, Václav Neužil ml., Zuzana 
Bydžovská

6. a 16. 9. v 17.00, 26. 9. v 19.30
Věčně mladá
Romantický, drama / USA / 112min 
/ titulky / 100,- / 12+
Kdo z nás by nechtěl přestat stár-
nout? Ani ne třicetiletá Adaline ha-
varuje, a stane se zázrak – nejen že 
nehodu přežije, ale navíc už nikdy 
nezestárne ani o den. Věčné mládí 
se však záhy projeví jako překážka v 
běžném životě, bezmocně sleduje, 
jak její dcera stárne. Po letech osa-
mocení se objevuje Ellis, do kterého 
se zamiluje. Vše vypadá idylicky, než 
se Adaline setká s otcem přítele Wil-
liamem. Ten totiž v Adaline pozná 
dívku, kterou před lety miloval…
Režie: L. T. Krieger / Hrají: Blake 
Lively, Michiel Huisman, Harrison 
Ford, Ellen Burstyn

6. 9. v 17.30, 16. 9. ve 20.00
Hitman: agent 47
Akční thriller / USA / 96min / titul-
ky / 110,- / 15+
Je známý pouze podle dvou posled-


