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3., 6. 5. v 19.30
Scary Movie 5
Hororová komedie / USA / 90min 

/ PREMIÉRA , titulky / 110,- / 15+
Hlavním terčem Scary Movie 5 

jsou úspěšné „dokumentární“ horo-
ry série Paranormal Activity. Mla-
dým manželům, Danovi a Jody, se 
narodí první dítě, jenže místo aby 
se radovali z novorozence, musí se 
vypořádávat s narůstajícím počtem 
nadpřirozených jevů, které se v je-
jich útulné domácnosti prošpikova-
né videokamerami vyskytují.

Hrají: Lindsay Lohan, Charlie She-
en, Terry Crews

2., 4., 7. 5. ve 20.00
Nevědomí
Sci-fi , Akční, Fantasy / USA / 

124min / titulky / 110,- / 12+
Planeta Země to má v roce 2073 

spočítané. Drtivý útok mimozemské 
civilizace se sice před lety podaři-
lo odrazit, ale přestala být místem k 
životu. Na jejím povrchu zůstalo jen 
pár techniků, kteří z ní mají odčerpat 
zbývající přírodní bohatství..

Hrají: Tom Cruise, Morgan Free-
man, Olga Kurylenko

3. a 5. 5. ve 20.00
Zlomené město
Krimi, Drama, Th riller / USA / 

109min / titulky / 110,- / 15+
Billy byl kdysi chloubou policejní-

ho sboru, jenže když jeden gauner 
znásilnil a zavraždil sestru jeho pří-
telkyně, rozhodl se, že trochu obejde 
spravedlnost a potrestá ho sám tres-
tem nejvyšším. Tím se nastartují hry 
intrik a politických soubojů ve měs-
tě, které jdou přes mrtvoly.

Hrají: Mark Wahlberg, Russell 
Crowe, Catherine Zeta-Jones

7. 5. v 17.30
Zlomené město

4. a 5. 5. v 15.30
Pohádky pro kočku
Pohádkové pásmo v rámci promí-

tání pro děti - BIJÁSEK / 61min / 
50,-

Kotě - živé kotě a loutka; O kočič-
ce, myšičce a červené slepičce; Ko-
čičí škola;  Malování pro kočku; Ko-
courek Mňouk

4., 9., 11., 18. 5. v 17.00
Jedlíci aneb Sto kilo lásky
Komedie / Česko / 108min / 90,-
Do sanatoria se sjíždějí pacienti 

s cílem zhubnout. A i když každý z 
nich k tomu má jiný důvod, všichni 
tu teď pod dohledem asketického 
primáře podstupují nejroztodivnější 
procedury a cvičení, to vše navíc bez 
jídla a alkoholu. Tím se pro většinu 
z nich pobyt v sanatoriu stává noční 
můrou.

Hrají: Martin Stropnický, Veronika 
Žilková, Dagmar Patrasová

25. 5. v 19.30
Jedlíci aneb Sto kilo lásky

4. - 5. 5. v 19.30
Atlas mraků
Fantasy, Sci-Fi, Dobrodružný / 

USA, Německo / 164min / titulky / 
90,- / 12+

Filmová adaptace románu Davida 

Mitchella vypráví šest žánrově od-
lišných příběhů, které se odehrá-
vají v různých časech a na různých 
místech od začátku 19. století až 
po postapokalytickou budoucnost. 
Film zobrazuje myšlenku kontinu-
ální propojenosti našeho bytí a pře-
devším našich činů napříč časem 
a prostorem, kde všechno má svoji 
příčinu i následek.

Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, 
Jim Sturgess, Hugo Weaving, Hugh 
Grant

5. 5. v 17.00
Vedlejší účinky
Krimi, Drama, Th riller / USA / 

106min / titulky / 90,-
Taylorovi jsou dokonalý a úspěš-

ný mladý pár, který má vše, nač si 
vzpomene. Pak si však jde Martin 
sednout na čtyři roky do basy za 
zneužívání informací v obchodním 
styku a jeho život se promění v pek-
lo.

Hrají: Rooney Mara, Jude Law, 
Channing Tatum

8. a 10. 5. v 19.30
Vedlejší účinky

6. 5. v 17.30
Záhada hory mrtvých
Horor, Th riller / USA, Rusko / 

100min / titulky / 110,- / 15+
Film je inspirovaný skutečnými 

událostmi, které se odehrály v roce 
1959 na Hoře mrtvých v severním 
Uralu, kdy přišlo nevysvětlitelným 
způsobem o život devět ruských 
studentů. Jejich těla byla nalezena 
jen ve spodním prádle, vykazovala 
vysoké známky radiace, měla roz-
sáhlá vnitřní zranění a jedné z dívek 
chyběl jazyk.

Hrají: Matt  Stokoe, Gemma At-
kinson, Richard Reid

8. 5. ve 20.00
Záhada hory mrtvých

6. 5. ve 20.00
Touha, opatrnost
Drama, Historický / USA, Čína, 

Tajwan, Hong Kong / 157min / 
FK, titulky / 70,-

Eroticky laděný špionážní thriller 
se odehrává v Šanghaji roku 1942. 
Zuří II. světová válka, město je oku-
pováno Japonci a odbojová skupina 
plánuje vraždu vlivného podnika-
tele Yee. Časem se ovšem ukáže, že 
uskutečnit vraždu není tak snadné. 
Hrají: Tang Wei, Tony Leung, Joan 
Chen

7. 5. v 19.30
Call Girl
Drama, Th riller / Švédsko / 

140min / titulky / 90,- / 15+
Stockholm, konec 70. let. Doko-

nalá ukázka utopické společnos-
ti. Politická neutralita a atomová 
energie jdou ruku v ruce s ženskou 
nezávislostí a sexuální revolucí. Na 
vládní budovu však létají kameny a 
domovy pro mládež se stávají svůd-
ným, třpytivým a špinavým světem 
sexuálních klubů. Hrají: Pernilla 
August, Sofi a Karemyr, David Den-
cik

8. 5. v 10.00
Smrtelné lži
Drama, Th riller / USA / 107min / 

BIO RÁJ, titulky / 50,- / 12+

8. 5. v 17.30
Smrtelné lži 
/ titulky / 90,- / 12+
Finanční magnát Robert Miller se 

jeví jako úspěšný podnikatel ma-
jící navíc dokonalý rodinný život. 
Za zdmi jeho dokonalého sídla mu 
ale vše přerůstá přes hlavu. Zoufale 
se snaží dokončit prodej svého ob-
chodního impéria dříve, než se při-
jde na jeho podvody.

Hrají: Richard Gere, Tim Roth, 
Susan Sarandon 

28. 5. ve 20.00
Smrtelné lži 

8. 5. v 17.00
Neuvěřitelná dobrodružství 
Tada Stonese
Animovaný, Rodinný, Dobrodruž-

ný, Komedie / Španělsko / 90min / 
PŘEDPREMIÉRA , dabing / 100,-

9. - 11., 13., 14., 22. 5. v 17.30
Neuvěřitelná dobrodružství 
Tada Stonese

25. - 26. 5. v 15.30
Neuvěřitelná dobrodružství 
Tada Stonese 
/ BIJÁSEK, dabing / 50,-
Zdá se vám klobouk Tada Stonese 

poněkud známý? Není to náhoda. 
Narodil se jako Tad Jones a stejně 
jako jeho vzor Indiana se vydává 
za dobrodružstvím. My jsme mu 
vystavili nový rodný list a bude se 
jmenovat TAD STONES. 

Tad, snílek pracující na stavbě, je 
díky záměně za slavného archeo-
loga poslán na expedici do Peru. S 
pomocí Jeff a - svého věrného psa, 
neohrožené archeoložky, němého 
papouška a podvodníčka Freda se 
pokusí zachránit bájné Ztracené 
město Inků před zlou skupinou lov-
ců pokladů.

Český dabing: Kryštof Hádek, Jit-
ka Ježková, Libor Terš

9. a 13. 5. v 19.30
Lore
Drama, Th riller, Válečný / Ně-

mecko, Austrálie / 108min / titulky 
/ 70,- / 12+

Poté, co byli Lořini nacističtí ro-
diče uvězněni americkými a sovět-
skými vojsky a ona byla ponechána 
svému osudu, přebírá dívka zod-
povědnost za své čtyři mladší sou-
rozence a vede je z Bavorska přes 
zničenou zemi na sever do bezpečí 
babiččina domu vzdáleného asi 900 
km.

Hrají: Saskia Rosendahl, Nele 
Trebs, Phillip Wiegratz

9. - 10., 12., 29. 5. ve 20.00
Velká svatba
Komedie / USA / 90min / PRE-

MIÉRA , titulky / 110,-
Missy a Alejandro jsou mladí, 

krásní a chtějí se vzít. Na tom by ne-
bylo nic tak divného, jen kdyby se 
do věci nevložila Alejandrova přís-
ně katolická biologická matka, která 
se rozhodla letět přes půl světa, aby 
se chystané svatby zúčastnila. A prá-
vě její bigotní přístup k víře se ne-
slučuje se skutečností, že manželé 
Griffi  novi, kteří Alejandra vychovali 
jako vlastního, jsou rozvedeni.

Hrají: Robert De Niro, Diane Ke-
aton, Susan Sarandon

28. 5. v 17.30
Velká svatba

10., 12., 16., 26. 5. v 17.00
Šmejdi
Dokument / Česko / 78min / 80,- 

/ senioři nad 65 let ZDARMA
Manipulace, nátlak, ponižování, 

agrese. Skryté kamery zachytily drs-
né pozadí předváděcích akcí pro se-
niory. Co se opravdu děje na popu-
lárních zájezdech s obědem zdarma? 
Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a pro-
myšlená manipulace, jejímž jediným 
cílem je donutit bezbranné staré lidi 
k nákupu předraženého zboží.

29. 5. v 19.30
Šmejdi

11. - 12. 5. v 15.30
Kocour v botách
Animovaný, Komedie / USA / 

90min / BIJÁSEK, dabing / 70,- / 
15+

Ve fi lmu zastihnete titulního hr-
dinu v době, která časově předchá-
zí setkání se zeleným zlobrem. Je to 
psanec a zločinec, na jehož hlavu 
vypsali bohatou odměnu, ale copak 
by ty obrovské černé oči dokázaly 
podvádět a krást? Všechno určitě 
musí být úplně jinak, což se taky 
vzápětí potvrdí,

Český dabing: Aleš Procházka, 
David Suchařípa, Tereza Bebarová, 
Dana Černá, Jaromír Meduna

11. 5. ve 20.00
Prometheus
Akční, Sci-Fi, Horor / USA / 

124min / 3D, titulky / 100,- / 15+
Dva mladí, úspěšní archeologové 

Elisabeth Shaw a Charlie Holloway 
objevili na různých místech Země 
několik jeskynních piktogramů z 
dávných civilizací a postupně se jim 
podařilo rozkrýt, že všechny pikto-
gramy poukazují na jedno jediné 
místo ve vzdáleném vesmíru.

Hrají: Noomi Rapace, Logan Mar-
shall-Green, Charlize Th eron

12. 5. v 17.30
Prometheus

11. a 19. 5. v 19.30
Příběh mého syna
Drama / Chorvatsko, Itálie, Španěl-

sko / 127min / titulky / 100,- / 15+
Svobodná matka Gemma přijíždí 

se svým dospívajícím synem Piet-
rem do Sarajeva, aby poznal zemi, 
ve které se narodil. Před 16 lety ji 
museli kvůli bosensko-srbské vál-
ce opustit. Gemma se tak vrací do 
míst, která v ní probouzejí dávné 
vzpomínky.

Hrají: Penélope Cruz, Emile 
Hirsch, Jane Birkin

12. 5. v 19.30
Spring Breakers
Akční, Zločin, Komedie / USA / 

94min / titulky / 80,- / 15+
Čtyři sexy středoškolačky se roz-

hodnou vyloupit fast food, aby měly 
peníze na krátkou jarní dovolenou. 
Jenže to špatně skončí. Dívky jsou 
zatčené a stanou před soudem... 
Kauci překvapivě zaplatí nechvalně 
proslulý místní gangster Alien. Vez-
me dívky pod svá křídla a začíná ta 
nejdivočejší jarní jízda, co pamatují.

Hrají: James Franco, Vanessa 
Hudgens, Selena Gomez, Ashley 
Benson, Rachel Korine


