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ho pořadu Lee Gates a jeho produ-
centka Patt y ocitají ve velice výbušné 
situaci poté, co kontrolu nad studiem 
násilím převezme rozzlobený fi nanč-
ník, jenž přišel o veškerý majetek. V 
průběhu napínavého střetu, vysílané-
ho televizí v přímém přenosu, jsou 
Lee a Patt y nuceni pustit se do boje 
nejen s útočníkem, ale také s časem, 
aby rozpletli záhadu konspirace, ukrý-
vající se na pozadí současných globál-
ních obchodních trhů.

Režie: J. Foster/ Hrají: Julia 
Roberts, George Clooney, Dominic 
West, Jack O‘Connell

1., 3., 17. a 25. 7. ve 20.00
Den Nezávislosti: Nový útok
Akční, dobrodružný, sci-fi  / USA / 

128min / titulky, dabing, 3D / 130,- 
a 3D 150,- (od 17. 7. 120,-)/ 12+

Věděli jsme, že se jednou vrátí. 
Využili jsme proto k obraně všech 
možností a zdrojů Země. Studo-
vali jsme ukořistěné mimozemské 
technologie, plány a způsob myšlení 
vetřelců. Poučili jsme se z předcho-
zího boje. Ale bude to stačit? Jsme 
připraveni na to, co se nyní z hlou-
bi vesmíru blíží k Zemi? Nebo nás 
před zánikem zachrání vynalézavost 
a důvtip? Jak je možné čelit vesmír-
né lodi, která k zaparkování potřebuje 
celý Atlantský oceán?

Režie: R. Emmerich/ Hrají: Liam 
Hemsworth, Jeff  Goldblum, Bill Pull-
man, Maika Monroe, Travis Tope

2., 3. a 31. 7. v 15.00, 16. 7. v 15.00
Hledá se Dory
Animovaný, dobrodružný / USA / 

90min / dabing / 130,- (děti 110,-) a 
od 16. 7. 100,-

Na stříbrná plátna se vrací oblíbená 
modrá rybka Dory, která si spokoje-
ně žije na korálovém útesu s Nemem 
a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho 
nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztra-
tila své rodiče. Společně s Marlinem 
a Nemem se vydá na strhující dob-
rodružství napříč oceánem, až do 
prestižního Mořského akvária v Kali-
fornii, kde se léčí nemocní mořští 
živočichové.

Režie: A. Stanton

2. 7. v 15.00, 16. 7. v 15.30
Ratchet a Clank: Strážci galaxie
Animovaný, dobrodružný / USA / 

94min / dabing / 100,- a 16. 7. 80,-
Film vypráví příběh dvou nepravdě-

podobných hrdinů snažících se zasta-
vit nebezpečné vetřelce, kteří chtějí 
zničit planetu Solana. Když tito dva 
kamarádi, něco jako fenek Ratchet a 
robot Clank, narazí na nebezpečné 
zbraně schopné zničit celou plane-
tu, musí spojit své síly s týmem profi  
hrdinů, kteří si říkají Galaktičtí Stráž-
ci, aby zachránili celou galaxii.

Režie: K. Munroe, J. Cleland

27. 7. ve 20.00, 2. 7. v 17.00, 20. 7. 
v 19.30

Podfukáři 2
Akční komedie, thriller / USA / 

129min / titulky / 110,- a 27. 7. 90,- 
/ 12+

Špičkoví iluzionisté ze skupiny 
ČTYŘI JEZDCI se vracejí ve svém 
druhém dobrodružství, aby na svém 
celosvětovém turné předvedli kousky 
přesahující hranice lidského chápání 
a posunuli hranice jevištních iluzí do 
nových výšin.

Režie: J. M. Chu/ Hrají: Daniel 
Radcliff e, Dave Franco, Lizzy Caplan, 
Michael Caine, Morgan Freeman

3. 7. v 15.00
Děda
Letní rodinná komedie / ČR / 

110min / 100,-
K rázovitému valašskému Dědovi 

přijíždějí na prázdniny vnoučci z Pra-
hy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v 
dobrém úmyslu změnit jejich virtuální 
svět internetu, mobilů a tabletů. Ne, 
že by tu nebyl signál, ale Ti Valaši 
zkrátka žijí tak trochu jinak, po svém. 
Navíc pokud na půdě dědovy cha-
loupky naleznete zapomenutý poklad, 
který začne zajímat i zbytek vesni-
ce, máte rázem jízdenku na tajemnou 
exkurzi historií starého Valašska.

Režie: M. Basel/ Hrají: František 
Segrado, David Suchařípa, Petra Hře-
bíčková, Bolek Polívka, Petr Čtvrtní-
ček

15. a 23. 7. v 17.00
Mike i Dave sháněj holku
Komedie / USA / titulky / 110,-
Katastrofi cká komedie, jež vypráví 

příběh bratrů Mikea a Davea, kteří byli 
vždy pevně přesvědčení o tom, že jedi-
ně oni umí rozjet na rodinných setká-
ních tu pořádnou zábavu. A to ať už se 
jedná o svatby, narozeninové oslavy, 
pohřby. Ostatní účastníci těchto rodin-
ných událostí to rozhodně viděli jinak. 
Hlavně proto, že příspěvek obou brat-
rů ke společné zábavě končil nějakou 
naprostou katastrofou: rozsáhlým 
požárem, těžkými zraněními, infarkty, 
demolicí slavnostní tabule apod.

Režie: J. Szymanski/ Hrají: Zac Ef-
ron, Anna Kendrick, Adam Devine, 
Aubrey Plaza, Stephen Root

17. a 30. 7. v 15.30, 16. 7. v 17.00, 
15. 7. a 18. - 22. 7. v 17.30, 24. 7. ve 
14.00, 17. 7. v 19.30

Doba ledová: Mamutí drcnutí
Animovaná komedie / USA / 

dabing, titulky / 2D i 3D / 2D 130,- 
(děti 120,-); 3D 150,- (děti 130,-)

V pátém dílu jedné z nejpopulárněj-
ších animovaných fi lmových sérií opět 
potkáváme všechny staré známé hrdi-
ny a pár úplně nových. Přichází ledo-
vá událost roku a s ní mamuti Manny, 
Ellie a Broskvička, něco jako lenochod 
jménem Sid, tygr Diego nebo vačičáci 
Crash a Eddie. Samozřejmě – ten nej-
důležitější, veverčák Scrat.

Režie: Mike Th urmeier, Galen T. 
Chu

15. a 27. 7. v 19.30, 16. 7. ve 20.00
Očista: Volební rok
Th riller / USA / 106min / titulky / 

110,- / 15+
Noc očisty je nejoblíbenějším obdo-

bím v roce všech úchylů a lidí, kteří 
mají s někým nevyřízené účty. Během 
dvanácti očistných hodin můžete 
kohokoliv beztrestně zabít, okrást, 
znásilnit, nebo se naopak stát obětí a 
nikdo vám nepomůže. Kdo je při tako-
vém běsnění první na ráně? Například 
senátorka kandidující na prezidentku, 
která sbírá politické body příslibem, že 
očistu zruší. 

Režie: J. DeMonaco/ Hrají: Frank 
Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti 
Williamson, Edwin Hodge

15. a 20. 7. ve 20.00, 16. 7. v 19.30, 
17. a 23. 7. v 17.30

Legenda o Tarzanovi
Dobrodružný, akční / USA / 110min 

/ titulky / 2D 110,-; 3D 130,-
Již mnoho let uplynulo od doby, kdy 

Tarzan zaměnil život v africké džungli 
za život bohatého Johna Claytona III, 
Lorda Greystoka, po boku své milova-

né manželky Jane. Nyní je vyslán zpět 
do Konga jako obchodní emisar parla-
mentu, aniž by tušil, že má sehrát roli 
pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře 
chamtivosti a pomsty belgického kapi-
tána Leona Roma. Ale lidé stojící za 
vražedným spiknutím vůbec netuší, s 
kým mají tu čest.

Režie: D. Yates/ Hrají: Alexander 
Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot 
Robbie, Christoph Waltz

17. 24. 7. v 15.00 
Kniha džunglí
Dobrodružný / USA / 106min / 

dabing / 100,-
Mauglí je člověčí mládě vychované 

v džungli vlčí smečkou. Do džungle 
však přichází hrozivý tygr Šér Chán, 
jenž si nese jizvy způsobené člově-
kem. Šér Chán chce zničit vše, co 
vnímá jako ohrožení a Mauglí cítí, že 
již v džungli není vítán. A tak opouš-
tí svůj domov a vydává se na dobro-
družnou cestu plnou poznání.

Režie: J. Favreau

18. 7. 19.30
V zajetí démonů 2
Horor / USA / 134min / titulky / 

90,- / 15+
Film navazuje na fenomenální celo-

světový úspěch Wanova fi lmu „V 
zajetí démonů“, tentokrát manželský 
pár odcestuje do severního Londýna 
vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašněj-
ších případů paranormálních aktivit, 
aby pomohl svobodné matce, kte-
rá žije sama se svými čtyřmi dětmi v 
domě zamořeném zákeřnými duchy.

Režie: J. Wan/ Hrají: Patrick Wil-
son, Vera Farmiga

19. 7. 19.30
Správní chlapi
Krimi, thriller / USA / 116min / 

titulky / 90,-
Soukromý detektiv Holland March 

a nájemný ranař Jackson Healy spoju-
jí své síly a podílejí se na vyšetřování 
pohřešované dívky a zdánlivě nesou-
visejícího úmrtí jedné pornohvězdy.

Režie: S. Black/ Hrají: Kim Basin-
ger, Russell Crowe, Ryan Gosling

19. a 31. 7. ve 20.00
Warcraft : První střet
Fantasy, dobrodružný / USA / 

123min / titulky / 120,- a 31. 7. 
110,- / 12+

Warcraft  je fenoménem herního 
světa. Převedení Warcraft u na fi lmo-
vé plátno bránily pouze technologic-
ké limity kinematografi e. Tato ome-
zení právě padla a velkolepé fantasy 
dobrodružství o bolestivém setkání 
dvou různých světů konečně přichá-
zí na fi lmové plátno.

Režie: D. Jones / Hrají: Travis 
Fimmel, Paula Patt on, Ben Foster, 
Dominic Cooper

21. a 28. 7. v 17.00
Líná zátoka
Komedie / Francie / 122min / 

titulky /80,- / 15+
Zdivočelá komedie a retro detek-

tivka v jednom. Líná zátoka předsta-
ví slavné herce ve velmi neotřelých 
hereckých polohách. Zábavná fran-
couzská komedie odehrávající se v 
nádherně nasnímaných exteriérech 
severní Francie ukazuje, že i Fran-
couzi si umí dělat legraci sami ze se-
be.

Režie: B. Dumont / Hrají: Fabri-
ce Luchini, Juliett e Binoche, Valeria 
Bruni Tedaschi, Jean-Luc Vincent

21. a 22. 7. v 19.30, 30. a 31. 7. 
v 17.00

Julieta
Drama / Španělsko / PREMIÉRA  / 

titulky / 120,-
Drama Julieta je o zoufalé snaze mat-

ky přežít v nejistotě. Vypráví o osudu, 
komplexu viny a nepochopitelných 
tajemstvích, jež nás vedou k tomu, 
že lidi, které milujeme, vymažeme ze 
svých životů, jakoby nic neznamenali, 
jakoby neexistovali. Julieta žije sama se 
svou dcerou Antíou poté, co do jejich 
šťastného života krutě zasáhl osud. Po 
smrti Julietina manžela prožívají nej-
horší období. Obě trpí a jejich tichá 
bolest je časem odcizuje.

Režie: P. Almodóvar/ Hrají: Adria-
na Ugarte, Michelle Jenner, Rossy de 
Palma

21., 22. a 23. 7. ve 20.00, 30. 7. 
v 17.30

Učitelka
Drama / ČR, SR / PREMIÉRA  / 

120,-
Zdánlivě empatická a laskavě 

vyhlížející učitelka manipuluje pro-
střednictvím svých žáků jejich rodiči 
za účelem osobního obohacení. Nejen 
z obavy o prospěch svých milovaných 
dětí většina rodičů třídní učitelce pod-
léhá a poskytuje jí nejrůznější služby a 
dárky. Najdou se však tři rodiny, které 
se rozhodnou vzepřít a stávající situaci 
se společně s ředitelkou školy pokusí 
zvrátit na konspirativní třídní schůz-
ce. Děj strhujícího a velmi aktuální-
ho snímku o síle lidského charakteru 
inspirovaného skutečnou událostí se 
sice odehrává na začátku 80. let, ale jde 
o příběh univerzální, který by se mohl 
odehrát kdekoliv a v jakékoli době, 
neboť zkorumpovanost, stejně jako 
malost a vypočítavost vládnou světem 
bez ustání.

Režie: J. Hřebejk/ Hrají: Zuzana 
Mauréry, Peter Bebjak, Zuzana Koneč-
ná, Martin Havelka, Richard Labuda

22. a 29. 7. v 17.00, 24. 7. ve 20.00
Bláznivá pětka
Komedie / Francie / 102min / 

dabing / 100,- / 12+
Pět kamarádů z dětství si užívá ve 

společném bytě v srdci Paříže díky 
velkorysosti jednoho z nich – Samue-
la. Jeho otec mu však nečekaně zastaví 
přísun peněz a Samuel, ve snaze nepro-
zradit nepříjemnou situaci, se pouští 
do riskantních projektů. Štěstí mu však 
nepřeje – zaplete se s mafi í, poštve pro-
ti sobě dealery drog a nakonec ho ještě 
začne hledat policie. Nezbývá mu nic 
jiného, než přiznat pravdu kamarádům 
a požádat je o pomoc.

Režie: F. Morin/ Hrají: Pierre Niney, 
François Civil, Igor Gotesman, Margot 
Bancilhon

23., 26. a 31. 7. v 19.30
Zhasni a zemřeš
Horor / USA / 90min / titulky / 

110,- /15+
Když Rebecca odešla z domova, 

myslela si, že za sebou nechala i své 
strachy z dětství. Když v době dospí-
vání zhasla, nebyla si nikdy úplně jis-
tá, co je skutečné a co není ... a nyní její 
bratříček Martin prožívá stejně nevy-
světlitelné a děsivé události, které kdy-
si vystavovaly zkouškám její příčetnost 
a ohrožovaly její bezpečnost. Znovu 
se objevila děsivá bytost tajemně pro-
pojená s její matkou Sophií. Ale tento-
krát, s tím, jak se Rebecca přibližuje k 
odhalení pravdy, je třeba si přiznat, že 
životy všech jsou v ohrožení... jakmile 


