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16. a 29. 8. v 17:00
AvAngers: InfInIty WAr
Fantasy / USA / titulky, dabing / 

100,-
Snímek završuje neuvěřitelnou 

desetiletou cestu filmovým světem 
studia Marvel a přináší na stříbrná 
plátna nejsmrtonosnější a nejultimát-
nější válku všech dob. Režie: A. Rus-
so, J. Russo / Hrají: Robert Downey 
Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Mark 
Ruffalo, Chris Hemsworth

16. 8 . v 17:15, 28. 8. v 19:30
Mrakodrap
Akční / USA / 103 min / titulky / 

110,- / 12+
Dwayn Johnson se opět vrací jako 

nezapomenutelný akční hrdina; ten-
tokrát nasadí vlastní život pro záchra-
nu obyvatel mrakodrapu.

Režie: R. M. Thurber/ Hrají: Dway-
ne Johnson, Neve Campbell, Chin 
Han, Noah Taylor

18. 8. v 15:15, 26. 8. v 15:00
příběh koček
Animovaný / Čína / 90 min / 

dabing / 120,-
Devět životů, devětkrát větší zábava. 

Jsou především líné a všechno mají na 
háku, ale i kočky mají velká srdce, ma-
jí své legendy, a dny, kdy zažívají neu-
věřitelné věci. Jedno takové nevšední 
a doslova velkolepé dobrodružství 
ukáže nová animovaná komedie Pří-
běh koček.

Režie: G. Wang

19. 8. v 15:15
neuvěřItelný příběh o 

obrovské hrušce 
Animovaný / Dánsko / 80min / 

dabing / 90,-
Život v městečku Solby je tichý a 

poklidný až do dne, kdy Mitcho a 
Sebastian najdou v přístavu vzkaz v 
láhvi. Režie: Philip Einstein Lipski, 
Jørgen Lerdam, Amalie Næsby Fick 

19. a 29. 8. ve 20:00, 22. 8. v 
19:30

blAckkklAnsMAn 
Komedie / USA / 134 min / titulky 

/ 110,- / 12+
Neuvěřitelný příběh historicky prv-

ního černošského policisty v Colo-
radu, který se rozhodl vetřít do Ku-
klux-klanu. Režisér Spike Lee boduje 
s černou krimi komedií, která je sice 
retro, ale zároveň mrazivě aktuální.

Režie: S. Lee/ Hrají: John David 
Washington, Adam Driver, Topher 
Grace

21. 8. v 19:30
sIcArIo 2: soldAdo
Thriller / USA, Itálie / titulky / 

120,-
V drogové válce neplatí žádná pra-

vidla – a když kartely začaly převádět 
teroristy přes americké hranice, fede-
rální agent Matt Graver vyzve tajem-
ného Alejandra, kterému hlavoun 
kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi 
prostředky, včetně těch nezákonných, 
válku eskaloval. Režie: S. Sollima/ 
Hrají: Benicio Del Toro, Josh Brolin, 
Catherine Keener

21. 8. v 17:00
André rIeu: koncert z 

MAAstrIchtu 2018 – AMore
Koncert záznam / 145 min / titulky 

/ 240,-; senioři 190,-
Koncert „Amore – hold lásce“ je 

moje forma pocty lásce k hudbě a 
také lásce k mým dvěma rodinám – 

mé ženě, dětem, a samozřejmě také 
Orchestru Johanna Strausse, se kte-
rým vystupuji již více jak 30 let. Pro-
gram koncertu navazuje na vydání 
nového alba „Amore“, které obsahuje 
moje vlastní verze klasických milost-
ných písní ze světa populární i klasic-
ké hudby.

21., 23. 8. a 1. 9. ve 20:00, 24. a 
26. 8. v 17:30

JAn pAlAch
Drama / ČR / 124 min / PREMIÉ-

RA / 110,- / 12+
Jan Palach. Student, který se v roce 

1969 upálil na protest proti sovětské 
invazi do ČSR. Nekompromisní mla-
dík, který přinesl krajní oběť v tou-
ze vyburcovat národ z postokupační 
letargie. Jméno, které u nás zná každý. 
Film vypráví příběh posledních měsí-
ců Palachova života, ukazuje cestu, na 
níž se z milujícího syna, oddaného pří-
tele a citlivého, přemýšlivého studenta 
filozofie stala „pochodeň číslo 1“.

Režie: R. Sedláček/ Hrají: Viktor 
Zavadil, Zuzana Bydžovská, Deni-
sa Barešová, Kristína Kanátová, Jan 
Vondráček

22. 8. v 17:30
teheránská tAbu
Animovaný, drama / Německo, 

Rakousko / 90min / titulky / 80,- / 
18+

Animovaný film natočený metodou 
rotoskopie vypráví příběh čtveřice li-
dí, kteří se v autoritářské zemi, sváza-
né náboženskými zvyklostmi, snaží 
žít svobodně. Film je drsnou kritikou 
korupce, nerovnosti a pokrytectví, 
které prostupují celou íránskou spo-
lečností.

Režie: A. Soozandeh

12. 8. v 19:30, 22. 8. v 17:00
hAstrMAn
Romantický thriller / ČR / 100 min 

/ 100,- / 12+
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jed-

né krajiny ve filmu Čestmíra Kopec-
kého a Ondřeje Havelky. Romantický 
thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli 
hastrmana vznikl na motivy oceňova-
ného románu Miloše Urbana.

Režie: O. Havelka/ Hrají: Karel 
Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Maryško, 
David Novotný, Norbert Lichý, Vla-
dimír Polívka

22. 8. ve 20:00
první očIstA
Horor / USA / 103 min / titulky / 

110,- / 15+
Blíží se další Očista. Přijďte se do 

kina podívat, jak to začalo. Noc plná 
hrůzy, kdy neplatí žádná pravidla.

Režie: G. McMurray/ Hrají: Y’Lan 
Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade

24. a 25. 8. v 19:30, 28. 8. ve 
20:00

equAlIzer 2 
Akční / USA / titulky / 130,- / 12+
Denzel Washington se vrací jako 

bývalý člen speciální jednotky Robert 
McCall, který bojuje za práva a spra-
vedlnost pro ty, kteří už ztratili veške-
rou naději.

Režie: A. Fuqua/ Hrají: Denzel 
Washington, Pedro Pascal, Ashton 
Sanders, Bill Pullman

30. 8. v 17:30, 1. a 2. 9. v 19:30
kryštůfek robIn
Rodinný / USA / titulky / 120,-
Kryštůfek Robin je laskavý, hraný 

dobrodružný film od studia Disney, 

ve kterém kdysi malý chlapec, jenž si 
hrával ve Stokorcovém lese se svými 
plyšovými přáteli, vyrostl a ztratil ces-
tu. A tak se jeho přátelé z dětství musí 
vypravit do našeho světa a pomoci 
Kryštůfkovi Robinovi rozvzpome-
nout se na hravého a milého chlapce, 
který v něm stále ještě dřímá.

Režie: M. Forster/ Hrají: Ewan 
McGregor, Hayley Atwell, Bronte 
Carmichael

30. a 31. 8. v 19:30
upgrade
Akční sci-fi / Austrálie / 100 min / 

PREMIÉRA / 
Upgrade je drsné akční sci-fi o chla-

povi, který se nechal nepatrně vylep-
šit, aby mohl znovu stát na vlastních 
nohou. Aby se mohl pomstít.

Režie: L. Whannell/ Hrají: Logan 
Marshall-Green, Betty Gabriel, Har-
rison Gilbertson, Benedict Hardie

30. 8. a 2. 9. ve 20:00
ten pravý, tA pravá
Komedie / USA / 90 min / PRE-

MIÉRA / 120,-
Setkají se na svatbě jako hosté, ale 

romantická atmosféra, všeobecné 
veselí, smích a štěstí jsou jim protiv-
né. Tenhle víkend je potřeba hlavně 
přežít, co nejdřív zmizet, a nikoho 
z těch usměvavých svatebních troubů 
už nikdy nevidět.

Režie: V. Levin/ Hrají: Keanu 
Reeves, Winona Ryder

31. 8. v 17:00
důvěrný nepřítel
Mysteriózní, thriller, drama / ČR / 

120,-
Andrej pracuje jako programátor 

u nadnárodní firmy, která se zabývá 
vývojem tzv. inteligentního domu, 
který má znamenat revoluci v bydle-
ní. Dům je ovládaný pouhým hlasem, 
a má obyvatelům zajišťovat maximál-
ní luxus i stoprocentní bezpečnost. 
Andrej je pověřen finalizací projek-
tu. Spolu se svou čerstvou manžel-
kou, ambiciózní sochařkou Zuzanou, 
se nastěhují do funkčního prototypu, 
luxusního domu ze skla a kamene, 
uprostřed nádherné přírody. To, co se 
zpočátku jevilo jako pohádka, se však 
pomalu ale jistě mění v noční můru.

Režie: K. Janák/ Hrají: Vojtěch 
Dyk, Gabriela Marcinková, Zuzana 
Porubjaková, Ondřej Malý, Hynek 
Čermák

1. 9. v 15:00, 2. 9. v 15:15
kubík hrdInA
Rodinný / Island, Belgie / 85 min / 

dabing / 130,- (děti 110,-)
Příběh mladého kulíka zlatého, 

který má problémy naučit se létat a 
migrovat se svou rodinou do teplých 
krajin. S pomocí několika kamará-
dů je schopen přežít ve světě plném 
nepřátel, a nakonec je i oslavován 
jako hrdina.

Režie: A. Ásgeirsson

VARY VE VAŠEM KINĚ
21. 8. v 17:30
studená válka
Drama / Polsko / 84 min / titulky / 

80,- / 12+
V období budování stalinského Pol-

ska, ale také moderní západní Evro-
py se odehrává příběh velké osudové 
lásky zpěvačky Zuly a skladatele Wik-
tora. Nedokážou spolu žít, ale záro-
veň se fatálně přitahují a nevydrží být 
bez sebe.

Režie: P. Pawlikowski / Hrají: Joan-

na Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc

20. 8. v 17:30
tísňové volání
Thriller / Dánsko / 85 min / titulky 

/ 80,- / 12+
Neúprosně napínavý, seversky 

chladný psychothriller, ve kterém 
bývalý policista bojuje s časem, aby 
zachránil unesenou ženu.

Režie: G. Möller / Hrají: Jakob 
Cedergren

1.8. ve 20:00
MAMA brasIl
Drama / Brazílie / 95 min / titulky 

/ 80,- / 12+
Láskou a něžným humorem pro-

stoupený příběh milující ženy, které 
se mění život pod rukama.

Režie: G. Pizzi / Hrají: Karine Teles, 
Otávio Müller, Adrana Esteves

Projekt 100
6. 8. v 19:30
rocky horror pIcture 

shoW
Muzikál / V. Británie 1975 / 100 

min / titulky / 80,- / 15+
Mladí snoubenci Brad a Janet uvíz-

nou za bouřlivé noci a vzpomenou si, 
že cestou viděli starobylý hrad, a roz-
hodnou se tam hledat pomoc. Tak se 
mladá dvojice ocitne na dekadentním 
večírku pána domu – Dr. Franka-N-
Furtera, transvestity z transsexuální 
Transylvánie a zjevně nepříliš příčet-
ného vědce. Ten jim představí svůj 
nejnovější výtvor, urostlého blon-
dýna Rockyho, kterého si stvořil pro 
své potěšení. Začíná noc plná vášní, 
kdy si nikdo nemůže být ničím jistý, 
zejména pak svým pohlavím a sexuál-
ní orientací.

Režie: J. Sharman/ Hrají: Tim 
Curry, Susan Sarandonová, Barry 
Bostwick

13. 8. v 19:30
zpívání v deštI
Muzikál / USA 1952 / 103 min / 

titulky / 80,-
Jeden z nejlepších muzikálů, kte-

ré kdy spatřily stříbro plátna, je záro-
veň výtečnou romantickou komedií, 
hravou satirou na Hollywood 20. let i 
mimoděčnou historickou lekcí o jedné 
z klíčových etap vývoje kinematogra-
fie. Hvězdy němé éry se ocitají v osid-
lech lásky a zvukového filmu, a s obo-
jím se vyrovnávají vtipně, vynalézavě 
a s grácií. A navíc - jaksi mimochodem 
vynaleznou i dabing.

Režie: Stanley Donen, Gene Kelly/ 
Hrají: Gene Kelly, Donald O’Connor, 
Debbie Reynoldsová

20. 8. v 19:30
vlAsy
Muzikál / USA 1979 / 121 min / 

titulky / 80,- / 12+
Claude Bukowski má brzy naruko-

vat, a tak si chce poslední dny civilu 
v New Yorku užít. 

Režie: M. Forman / Hrají: John 
Savage, Treat Williams, Beverly 
D´Angelová

27. 8. v 19:30
lIMonádový Joe Aneb 

koňská opera
Komedie, muzikál, western / ČR / 

95min / 80,-
Kolaloka, to je zákon! Jedna z 

nejslavnějších a nejoblíbenějších 
českých filmových komedií, kde 
správní muži pijí pouze kolalokovu 
lihuprostou limonádu a zákon má 


