STRANA 29
Finské léto s Akim Kaurismäkim
7. 8. v 19.30
BOHÉMSKÝ ŽIVOT
Drama, komedie / Finsko /
100min / titulky / 80,Film nás zavádí do novodobé
Paříže, do společnosti tří umělců,
kteří se i přes své nejisté příjmy snaží
vést důstojný život. Spisovatele Marcela, malíře Rodolfa a hudebního
skladatele Schaunarda spojuje pouto
přátelství a věrnost múzám. Potloukají se po levných pařížských bytech,
občas mají nouzi, někdy blahobyt,
jindy se těší přízni hezkých dívek.
Chvíle bezstarostnosti končí, když
Rodolfa spoutá láska k hezké Mimi.
Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Matti Pellonpää, Evelyne Didi, André
Wilms
14. 8. ve 20.00
LENINGRADŠTÍ KOVBOJOVÉ
DOBÝVAJÍ AMERIKU
Komedie, road movie / Finsko /
78min / titulky / 80,Prvnímu celovečernímu filmu s
Leningradskými kovboji předcházelo několik krátkých snímků, či přímo
klipů, v nichž Kaurismäki prostřednictvím filmových prostředků dotvářel a rozšiřoval vyznění hudební produkce této slavné finské kapely. Ale
až teprve v celovečerním projektu
Leningradští kovbojové dobývají Ameriku nechal výstřední finské
muzikanty „pořádně promluvit“.
Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Matti Pellonpää, Kari Väänänen, Sakari
Järvenpää
21. 8. v 19.30
STÍNY V RÁJI
Romantický, komedie / Finsko /
76min / titulky / 80,Milostný příběh popeláře Nikandera a pokladní Ilony, zasazený do
chladné a drsné obrazové kulisy, zcela postrádá pro romantické a milostné filmy typickou vizuální krásu.
Vykresluje malé každodenní radosti
a starosti dvou zamilovaných lidí, a
je prvním Kaurismäkiho filmem, ve
kterém vystupuje herečka Kati Outinen.
Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Kati
Outinen
13., 14. a 20. 8. v 19.30, 7. 8. ve
20.00
VÁLKA O PLANETU OPIC
Akční sci-fi / USA / 143min /
titulky 2D / 120,- / 12+
Děj filmu začíná dva roky po událostech předchozího snímku. Z inteligentního šimpanze Caesara se stal
nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic, a když se s
ním nyní setkáváme, je mu vnucena
nová role válečného generála. Situace opičího klanu, vedeného Caesarem, je katastrofální. Jejich skupina
ustoupila do lesů, kde se často utkávají v bitvách s lidskou armádou,
vedenou nelítostným plukovníkem
McCulloughem. Střet určí, kdo se
stane vůdčím druhem, jenž bude
určovat další osud poražených.
Režie: M. Reeves/ Hrají: Andy
Serkis, Woody Harrelson, Steve
Zahn, Toby Kebbell
30. 8. v 17.30, 8. a 22. 8. v 19.30
VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO
Romantický / USA / 96min / titulky / 100,- / 12+

Kultura
Madeline je sedmnáct a hodně čte.
Nic jiného totiž dělat nemůže. Její
imunita nedokáže bojovat s venkovním světem, a proto je stále zavřená doma, ve svém sterilním pokoji. Společnost jí dělá jen matka a
ošetřovatelka. Všechno se ale změní v okamžiku, kdy se do sousedního domu nastěhuje nová rodina, a s
ní i kluk Olly. Jelikož se nemůže se
záhadným sousedem setkat, začnou
si psát emaily. Madeline si tak během
krátkého času uvědomí, že její život
není skutečný, a proto sebere odvahu všechno risknout…
Režie: S. Meghie / Hrají: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika
Noni Rose, Ana de la Reguera
9. a 16. 8. v 19.30
DVOJITÝ MILENEC
Drama / Francie / 107min / titulky / 80,- / 18+
Chloé, mladá křehká žena se sklony k depresím, dochází na psychoterapii a bezhlavě se zamiluje do svého
psychologa Paula. Poté, co se milenci sestěhují, začne Chloé zjišťovat, že
v Paulově minulosti něco nehraje,
až objeví existenci jeho jednovaječného dvojčete. Proč Paul přede všemi skrývá, že má bratra? Jaké dávné tajemství je spojuje a rozděluje?
A jde skutečně o dvojče, nebo jen
o promyšlenou lež, kterou se Paul
snaží zakrýt druhý život svého temnějšího já? Erotikou prosycený thriller z tvůrčí dílny zkušeného režiséra
F. Ozona.
Režie: F. Ozon / Hrají: Marine
Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline
Bisset
9. a 13. 8. ve 20.00, 15. 8. v 19.30
V UTAJENÍ
Akční thriller / V. Británie / 98min
/ titulky / 100,- / 15+
Špičková agentka americké CIA
Alice Racine je po nevydařené akci
přeřazena do londýnské kanceláře. Po dlouhém čase ji kontaktují
bývalí nadřízení, protože se dozvěděli o zvýšené aktivitě v prostředí radikálních militantních skupin.
Alici se podaří lokalizovat hlavního
podezřelého, ale během jeho výslechu přijde na to, že ji někdo podvedl, a ven unikly přísně tajné informace. Najednou se ona sama ocitá
v ohrožení, a musí udělat vše pro to,
aby zabránila připravovanému útoku
na Londýn. Závod s časem začíná...
Režie: M. Apted / Hrají: Noomi
Rapace, Orlando Bloom, John Malkovich, Micheal Douglas
10. 8. v 17.00
WONDER WOMAN
Akční, dobrodružný, fantasy / USA
/ 141min / dabing / 110,- / 12+
Než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana
trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy
na jejich pobřeží havaroval americký
pilot a vyprávěl jim o konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští
bezpečí domova s přesvědčením, že
dokáže hrozbu zastavit. Diana bojuje po boku mužů ve válce, která má
ukončit všechny konflikty…
Režie: P. Jenkins/ Hrají: Gal

Gadot, Robin Wright, Chris Pine,
Connie Nielsen, David Thewlis
10. 8. v 17.30, 24. a 30. 8. ve
20.00
ČÁRA
Krimi, thriller / Slovensko /
108min / titulky / 100,- / 15+
Adam Krajňák je otcem rodiny, a
také hlavou pohraniční kriminální
skupiny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety.
Zastává nenahraditelnou roli starajícího se důvěrníka, ale také zásadového a nekompromisního vůdce.
Klidný souběh obou prolínajících
se světů se však se vzrůstající nervozitou, kvůli nově budované hranici schengenského prostoru, začíná pomalu otřásat. A když pak jedna
z pašeráckých dodávek ztroskotá,
spustí se lavina konsekvencí.
Režie: P. Bebjak/ Hrají: Emília
Vášáryová, Tomáš Maštalír, Zuzana
Fialová, Milan Mikulčík
10., 11. a 12. 8. v 19.30, 19., 20. a
27. 8. ve 20.00
ANNABELLE 2 : ZROZENÍ
ZLA
Horor / USA / 109min / PREMIÉRA / titulky / 110,Pokračování velmi úspěšného
hororu z roku 2014 „Annabelle“.
Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let po tragické
smrti jejich dcerky do svého domu
řádovou sestru a několik dívek ze
zavřeného sirotčince. Zanedlouho
se stanou terčem aktivit Annabelle,
posedlého výtvoru výrobce panenek.
Režie: D. Sandberg/ Hrají: Alicia Vela-Bailey, Stephanie Sigman,
Miranda Otto, Javier Botet
12. 8. v 15.00, 20. 8. v 15.30
LETÍME!
Animovaný / Lucembursko /
84min / dabing / 110,Velkolepé ptačí dobrodružství o
vrabci, který žije jako čáp, a se svými
svéráznými kamarády, sovou Olgou
a papouškem Kikim, se vydává na let
do Afriky. Letíme! je zábavný a chvílemi dojemný dobrodružný animák
pro ornitology, i pro celou rodinu.
Režie: T. Genkel
12. 8. v 17.30, 13. 8. v 17.00
SPIDER-MAN:
HOMECOMING
Akční, dobrodružný / USA /
dabing / 100,Peter, nadšený ze svých zážitků
s Avengers, se vrací domů, kde žije se svou tetou May, pod bedlivým
dohledem svého nového učitele
Tonyho Starka. Peter se snaží vrátit
ke svému běžnému životu - což mu
komplikuje touha dokázat, že by Spider-Man mohl konat mnohem větší
skutky, než kterých se zatím odvážil
- ale když se objevuje nový padouch
Vulture, ocitá se v ohrožení vše, co je
pro Petera skutečně důležité.
Režie: J. Watts/ Hrají: Tom Holland, Michael Keaton, Donald Glover, Marisa Tomei, Robert Downey
Jr.
Od 17. 8. – časy a termíny na webu
PO STRNIŠTI BOS
Komedie, drama / ČR / 111min /
PREMIÉRA / 130,Film Po strništi bos čerpá ze vzpo-

NJR – SRPEN 2017
mínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově.
Svým námětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné
lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o různých fázích života
mužského protagonisty na pozadí
dějinných událostí.
Režie: J. Svěrák / Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois
Grec, Jan Tříska, Oldřich Kaiser,
Hynek Čermák, Petra Špalková,
Zdeněk Svěrák
17. a 18. 8. ve 20.00, 19. a 27. 8.
v 17.30
ZABIJÁK & BODYGUARD
Akční / USA / 118min / PREMIÉRA / titulky / 110,Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha,
který musí svědčit u Mezinárodního
soudního dvora. Aby se včas dostavili k soudnímu řízení, musí oba zapomenout na to, že jsou tak trochu jiní,
a že si možná až příliš lezou na nervy.
Režie: P. Hughes/ Hrají: Ryan
Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary
Oldman, Elodie Yung, Salma Hayek
19., 20. a 26. 8. v 15.00, 30. 8. v
17.00
EMOJI VE FILMU
Animovaný / USA / 91min /
dabing / 130,- (děti 110,-)
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř
vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou
dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka
jménem Gene, který má výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a
tak se Gene rozhodne stát „normálním.“
Režie: T. Leondis
24. 25. 8. v 19.30, 26. 8. a 1., 2. 9.
ve 20.00
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Akční drama / USA / 114min /
PREMIÉRA / titulky / 120,- / 12+
CIA, Bílý dům, Pablo Escobar.
Tyhle všechny vodil za nos. Barry
Seal se zoufale nudil, a tak se vrhnul po hlavě do dobrodružství, které
bylo natolik šílené, že ho musel napsat sám život.
Režie: D. Liman/ Hrají: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Caleb Landry Jones, Sarah Wright
26., 27. 8. a 3. 9. v 15.30
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animovaný / USA, Kanada /
92min / dabing / 110,Po událostech prvního filmu musí
veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City
zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního
parku.
Režie: C. Brunker

