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13. 5. ve 20.00
Seriózní muž
Komedie / USA / 105min / FK, ti-

tulky / 70,- /
V rádiu hraje Jeff erson Airplane, píše 

se rok 1967 a Larry Gopnik, profesor 
fyziky na klidné univerzitě na Středo-
západu se právě dozvěděl, že ho jeho 
žena Judith opouští. Zamilovala se do 
jednoho z jeho okázalejších známých, 
Sye Ablemana, který na ni působí roz-
hodněji než nesmělý Larry. 

Hrají: Michael Stuhlbarg, Richard 
Kind, Fred Melamed

14. a 20. 5. v 19.30
Lesní duch
Horor / USA / 90min / 100,- / 15+
Mia s přáteli jedou na její chatu. 

Zjistí však, že se do ní kdosi vloupal. 
Sklep byl proměněn v bizarní oltář, 
obklopený desítkami mumifi kova-
ných zvířat. Erika fascinuje prasta-
rá kniha, kterou tam objeví a nahlas 
předčítá, aniž by tušil, jaké následky 
bude jeho čin mít.

Hrají: Shiloh Fernandez, Jane Levy, 
Jessica Lucas

14. 5. ve 20.00
Martin a Venuše
Komedie, Romantický / Česko / 

102min / 110,-
Martin buduje kariéru a Vendula se 

stará o rodinu. Martin je většinu ča-
su v práci, naopak Vendula se stará o 
děti a chod domácnosti a nemá žád-
ný prostor pro sebe. Každý dělá pro 
rodinu maximum, ale zároveň se cítí 
nedoceněný tím druhým.

Hrají: Marek Taclík, Kristýna Bo-
ková-Lišková, Tomáš Hanák

29. 5. v 17.30
Martin a Venuše

15. 5. v 10.00
Jako za starejch časů
Komedie, Krimi / USA / 95min / 

BIO RÁJ, titulky / 60,-

17. 5. v 19.30
Jako za starejch časů 
/ titulky / 100,-
Val opouští po dlouhých 28 letech 

vězení a Doc pro něj nachystal osla-
vu znovu nabyté svobody, během 
které prožijí to, co někteří obyčejní 
smrtelníci nestihnou za celý život.

Hrají: Al Pacino, Christopher Wal-
ken, Julianna Margulies

15. 5. v 17.30
Babovřesky
Komedie / Česko / 133min / 100,- 

/ 12+

29. 5. v 10.00
Babovřesky 
/ BIO RÁJ / 60,- / 12+
Letní komedie Zdeňka Trošky je ze 

života současné jihočeské vesnice Ba-
bovřesky, která s nadhledem a kome-
diální nadsázkou, tak trochu v duchu 
Slunce, seno, sleduje kupící se nedo-
rozumění a souhry náhod, které po-
řádně zamotají hlavu její obyvatelům.

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika 
Žilková, Jana Synková

15. 5. v 19.30
Mistrovský plán
Komedie / USA / 104min / titulky 

/ 70,- / 12+

Josh Kovacs je manažerem jedno-
ho z nejluxusnějších rezidenčních 
hotelů v New Yorku. V jeho nejvyš-
ším patře má byt burzovní titán Ar-
thur Shaw. Ve chvíli, kdy se provalí, 
že tenhle chlapík zdefraudoval pení-
ze svých klientů, změní se jeho byt 
na luxusní domácí vězení.

Hrají: Ben Stiller, Eddie Murphy, 
Alan Alda

15. 5. ve 20.00
Pravidla mlčení
Th riller / USA / 125min / titulky 

/ 100,-
Jim Grant je právník a osamělý 

otec, který vychovává svou dceru v 
poklidném předměstí ve městě Alba-
ny ve státě New York. Když ale mla-
dý a průbojný reportér Ben Shepard 
odhalí Grantovu skutečnou identitu 
bývalého protiválečného radikála, 
hledaného v sedmdesátých letech 
pro vraždu, život, jaký posledních ví-
ce než třicet let znal, vezme za své. 

Hrají: Bengt Nilsson, Sanna Pers-
son, Magnus Börjeson

20. 5. v 17.30
Pravidla mlčení

16. - 18., 23. - 25. 5. v 17.30 
Kovář z Podlesí
Pohádka / Česko / 100min / PRE-

MIÉRA  / 110,- 
Na městečko Podlesí a jeho okolí 

je uvržena kletba, kterou může zlo-
mit Toník, synovec místního kováře. 
A jak? Tím, že zbaví kraj zlých bab, v 
něž se kdysi proměnily dobré víly. Z 
jejich spárů musí zachránit milova-
nou Bětku a současně zbavit Podlesí 
draka.

Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, 
Milan Markovič, Ivana Chýlková

26. 5. ve 20.00
Kovář z Podlesí

19. 5. v 19.30
Hledá se prezident
Politický / Česko / 102min / titul-

ky / 80,- / 12+
Na pozadí dramatických událostí 

doprovázejících první prezidentské 
volby se podařilo zachytit obraz jed-
notlivých kandidátů tak, jak je ne-
bylo možné poznat prostřednictvím 
zpravodajských médií. Film přináší 
řadu pohnutých i humorných mo-
mentů z volebního zákulisí a přibli-
žuje divákům soukromou tvář kandi-
dátů i lidí v jejich blízkém okolí

Hrají: Jana Bobošíková st., Miloš 
Zeman, Vladimír Franz, Táňa Fis-
cherová, Karel Schwarzenberg, To-
mio Okamura 

18., 22. 5. ve 20.00
Velký Gatsby
Drama, Romantický / USA / 

142min / PREMIÉRA , titulky / 
100,- / 12+

Carraway hledá svou vlastní verzi 
amerického snu a usadí se nedale-
ko domu záhadného a časté večírky 
pořádajícího Jaye Gatsbyho a také 
kousek od své sestřenice Daisy a její-
ho záletného manžela s modrou krví 
Toma Buchanana. Nick se postupně 
stane součástí světa mimořádně bo-
hatých lidí, jejich iluzí, lásek a zkla-
mání.

Hrají: Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan

20. 5. v 19.30
Velký Gatsby

17. a 31. 5. v 17.00
Z cizího krev neteče
Komedie / USA / 111min / 110,- 

/ 12+
Co všechno se vám může stát, když 

vám někdo ukradne totožnost? A co 
musíte podstoupit, abyste ji získa-
li zpátky, zvlášť když proti vám stojí 
zcela nevyzpytatelná a bezohledná 
kreatura. Tvůrci přivedli na svět dal-
šího nesnesitelného antihrdinu. Je 
trošku víc korpulentní a trošku víc 
krade.

Hrají: Jason Bateman, Melissa Mc-
Carthy, Jon Favreau

17. - 18. 5. ve 20.00
Iron Man 3
Akční, Dobrodružný / USA / 

129min / titulky / 120,- (100,- děti) 
/ 12+

26. 5. v 17.30
Iron Man 3

19. 5. ve 20.00
Iron Man 3 
/ 3D, dabing / 155,- (135,- děti) / 

12+
Tony Stark / Iron Man je nucen če-

lit nepříteli, jehož dosah nezná hra-
nic. Když je rukou nepřítele připra-
ven o vše, čeho si v životě cení, vydá 
se Stark na pouť s cílem nalézt toho, 
kdo je za jeho utrpení zodpovědný. 
Na každém jejím kroku bude nucen 
prokázat své odhodlání a sílu vůle.

Hrají: Robert Downey Jr., Gwyne-
th Paltrow, Don Cheadle

18. 5. v 15.30
Království hmyzu
Naučný, Přírodovědný / USA / 3D, 

dabing / 40min / 50,-
V tomto průkopnickém 3D fi lmu 

se ocitneme tváří v tvář úžasnému 
světu, kde dešťové kapky padají ja-
ko ruční granáty, lístek váží více než 
auto a stébla trávy se tyčí do oblak. 
Hmyz je pestrobarevný a rozmanitý. 
Škála jejich vzhledu je obrovská, od 
nádherných až po bizarní. Český da-
bing: Věra Galatíková

19. 5. v 15.30
O myšce a medvědovi
Animovaný / Francie / 80min / 

BIJÁSEK, dabing / 50,-
V obyčejném medvědím světě jsou 

medvědi vážní a zamračení. Med-
věd Ernest je jiný. Je hudebník, rád 
by byl veselý, jenže je chudý a často 
hladový. Při hledání něčeho k sněd-
ku chytí malou myšku Celestinu. Co 
Celestina udělá, aby neskončila v Er-
nestově prázdném žaludku?

Český dabing: Ladislav Županič, 
Anna Nemčoková, Radana Herr-
mannová

19. 5. v 17.00
Isabel
Th riller, Dobrodružný / Česko / 

90min / 90,- / 12+
Th riller odehrávající se během jed-

noho dne a jedné noci v současné 
Ostravě je příběhem začínající novi-
nářky Isabel, která se ve snaze o sen-
zační reportáž vydává za tajemným 
mužem. Díky své naivitě a odvaze 
zároveň se dívka ocitá v pasti děsivé 
společnosti, ve které musí bojovat o 
holý život. 

Hrají: Petra Lorencová, Lukáš Měl-
ník, Sylvie Krupanská, Jarek Nohavica

20. 5. ve 20.00
Horská hlídka
Dokument / Čína / FK, titulky / 

95min / 70,- / 12+
Mezi pevninskou Čínou a Tchai-

wanem vládnou, mírně řečeno, na-
pjaté vztahy. Tento brutální, a přesto 
překrásný fi lm líčí obtížnou výpravu 
na čínské nepřátelské území, přičemž 
se opírá o skutečný příběh jedné z 
posledních expedic vedených tibet-
skými dobrovolníky bojujícími pro-
ti pytlákům. Hrají: Duobuji, Zhang 
Lei, Qi Liang, Xueying Zhao

22. 5. v 19.30
Hezké vstávání
Komedie / USA / 107min / titulky 

/ 70,- / 12+
Akční Becky má mraky nápadů, co 

udělat jinak a lépe, jenže hned ten 
první se promění v permanentní 
noční můru. K moderátorské har-
covnici ranního vysílání Colleen 
Peckové se totiž rozhodne přidat le-
gendu mezi americkými žurnalisty 
Mikea Pomeroye. Tenhle nesympa-
tický a nafoukaný potížista Colleen 
totiž z moderátorského křesílka zne-
příjemňuje život, jak se dá.

Hrají: Rachel McAdams, Harrison 
Ford, Diane Keaton

23. 5. v 17.00
Big Lebowski
Komedie / USA / 110min / PRE-

MIÉRA , titulky / 70,- / 12+
Jeff rey Lebowski je králem fl ákačů 

celého amerického západního po-
břeží. Práce ani jakékoliv povinnosti 
v jeho životě nehrají téměř žádnou 
roli. Županový status quo se však 
jednoho dne drasticky změní: do by-
tu se mu vloupají dva mafi áni a po-
močí mu jeho oblíbený tepich.

Hrají: Jeff  Bridges, John Goodman, 
Steve Buscemi 

30. 5. v 19.30
Big Lebowski

23. 5. v 19.30
Hypnotizér
Krimi, Th riller / Švédsko / 122min 

/ PREMIÉRA , titulky / 110,- / 12+
V rodinném domku je nalezena 

surovým způsobem zavražděná té-
měř celá rodina a jediným přeživším 
je patnáctiletý chlapec. Detektivní 
inspektor Joona Linna povolá zná-
mého odborníka na hypnózu, aby 
chlapce zhypnotizoval a zjistil, co 
se oné noci v domě stalo. Filmová 
adaptace úspěšného bestselleru Lar-
se Keplera.

Hrají: Mikael Persbrandt, Lena 
Olin, Tobias Zilliacus

23. 5. ve 20:00
Jak se vaří dějiny
Dokumentární / Německo, Fran-

couzsko, Maďarsko, Chorvatsko, 
Srbská verze / 88min / FK, titulky  / 
70,- / 12+

Hlavními hrdiny fi lmu jsou vojen-
ští kuchaři z různých koutů Evropy. 
Obyčejní muži a ženy se zástěrou na 
uniformě, jejichž úkolem je nasytit 
armádu. Právě na jejich polní kuchy-
ni závisí úspěch „ozbrojených žalud-
ků“ - vojáků v boji.

Účinkují: Vassilij Nikolajevič Logu-
nov, Franz Wienhart, Békés Mihály


