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9. 6. v 17.30
Star Trek: Do temnoty 
/ 3D, titulky / 150,-
Posádka lodi Enterprise, asi nejzná-

mějšího fi lmového vesmírného ko-
rábu, vyráží na další misi, která ten-
tokrát povede do temnoty. Znovu jí 
bude velet velezkušený „kapitán“ J. J. 
Abrams, který před třemi lety skomí-
rající sci-fi  legendu Star Trek úspěšně 
resuscitoval. 

Hrají: Chris Pine, Benedict Cum-
berbatch, Zoe Saldana, Alice Eve, 
Karl Urban, Simon Pegg

6., 7. 6. v 17.00 a 14. 6. v 19.30
Šimon a duby
Drama / Švédsko / 122min / titul-

ky / 100,- / 12+
Film je adaptací stejnojmenné-

ho bestselleru mezinárodně známé 
švédské spisovatelky Marianney 
Fredriksson. Prostřednictvím jedi-
nečného příběhu mladého chlapce 
Šimona a jeho židovského kamaráda 
Isaka, kteří musí čelit nepříznivému 
období druhé světové války.

Hrají: Bill Skarsgård, Helen 
Sjöholm, Jan Josef Liefers

6. 6. v 19.30
Rychle a zběsile 6
Akční / USA / 145min / titulky / 

110,- / 12+
Některé motory nezadřete, i když 

jezdíte zásadně jen s pedálem plynu 
zašlápnutým v podlaze. Vin Diesel, 
Paul Walker a Dwayne Johnson se 
vracejí v dalším díle jedné z nejúspěš-
nějších fi lmových sérií současnosti..

Hrají: Vin Diesel, Dwayne John-
son, Paul Walker

7., 19., 26. 6. v 17.30
Kovář z Podlesí
Pohádka / Česko / 100min / 110,- 
Podlesí je malá vesnička, kterou se 

před lety přehnala válka s Turkem. 
Dobré houbové víly byly tehdy požá-
dány o pomoc, ale protože vykonaly 
dobro i zlo zároveň, byly potrestány 
a staly se z nich houbové baby. A na 
Podlesí za to padla kletba. Teď přišel 
čas vše napravit, ale ve vsi se objevil 
Drak.

Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, 
Milan Markovič, Jiří Pecha

7. - 8. 6. v 19.30
Skyfall
Akční, Th riller / Velká Británie / 

144min / titulky / 80,-
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 

v nové, v pořadí již 23-té bondovce s 
názvem SKYFALL. Tentokrát bu-
de Bondova loajalita vůči M ( Judi 
Dench) vystavena nelehké zkoušce, 
když ji začne pronásledovat její vlast-
ní minulost. 007 musí vystopovat a 
zneškodnit narůstající hrozbu, ať už 
ho to stojí cokoliv.

Hrají: Daniel Craig, Javier Bardem, 
Judi Dench, Ralph Fiennes

8. - 9. 6. v 15.30
Alvin a Chipmunkové 3
Animovaný, Komedie / USA / 

87min / BIJÁSEK, dabing / 60,-
Tentokrát si naši staří známí vyrá-

žejí užít prázdniny na luxusní výletní 
loď, kterou svým dováděním během 
chvíle obrátí naruby. Chimpunko-
vé a Chipett ky páchají na parníku, 
který se stal dočasně jejich hracím 
hřištěm, jednu lumpárnu za druhou 

a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, 
ale i všem ostatním pasažérům.

Český dabing: Zbyšek Pantůček, 
Martin Stránský, Jan Maxián, Tomáš 
Juřička

9. 6. v 17.00 a 12. 6. v 19.30
Smrtelné lži
Drama, Th riller / USA / 107min / 

titulky / 90,- / 12+
Finanční magnát Robert Miller se 

jeví jako úspěšný podnikatel mají-
cí navíc dokonalý rodinný život. Za 
zdmi jeho dokonalého sídla mu ale 
vše přerůstá přes hlavu. Zoufale se 
snaží dokončit prodej svého obchod-
ního impéria dříve, než se přijde na 
jeho podvody.

Hrají: Richard Gere, Tim Roth, Su-
san Sarandon

11. - 12. 6. ve 20.00
Nevědomí
Sci-fi , Akční, Fantasy / USA / 

124min / titulky / 100,- / 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

12. 6. v 17.00
Renoir
Drama / Francie / 111min / BIO 

RÁJ, titulky /  50,-
Píše se rok 1915 a malíř Auguste 

Renoir i jeho syn Jean jsou pozna-
menáni smrtí ženy i matky zároveň. 
Jejich životy však změní mladá krás-
ka s ohnivými vlasy, která jim dodá 
ztracenou energii a uměleckou inspi-
raci.

Hrají: Michel Bouquet, Christa 
Th eret, Vincent  Rott iers

13. - 14., 27. 6. v 17.30 a 21., 
26. 6. ve 20.00
Podfukáři
Krimi, Komedie / USA / 116min / 

PREMIÉRA , titulky / 110,- / 12+
Takhle nějak by to vypadalo, kdy-

by Dannyho parťáci uměli kouzlit. 
Právě v jejich elegantním stylu to-
tiž pracují Podfukáři – tým špičko-
vých iluzionistů, který v rámci svých 
efektních kouzelnických show pro-
vádí ještě efektnější bankovní loupe-
že zaměřené proti zkorumpovaným 
fi nančníkům.

Hrají: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, 
Morgan Freeman

14. 6. v 17.00 a 30. 6. v 19.30
Nemají pokoj svévolníci
Th riller / Španělsko / 114min / ti-

tulky / 100,- / 15+
Film odhaluje těžko proniknutelné 

sítě prostituce, špinavého obchodu s 
drogami i terorismu, které jsou ob-
rovským celosvětovým problémem. 
Vypráví příběh zkorumpovaného 
policejního veterána inspektora San-
tose Trinidada, alkoholika, který v 
nočním klubu zavraždí tři nevinné 
lidi. 

Hrají: José Coronado, Rodolfo 
Sancho, Helena Miquel

15. - 16. 6. v 15.30
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný, Dobrodružný / Česko 

/ 90min / 70,-
Čtyřlístek může získat císaři zá-

zračný kámen mudrců a zachránit 

tak císaři život i korunovační kleno-
ty, o které usiluje proradný alchymis-
ta Kelly. A tak se rozběhne kolotoč 
neuvěřitelných střetů, konfl iktů a 
peripetií, Fifi nka, Myšpulín, Piňďa a 
Bobík se dostanou i na císařský dvůr, 
kde jim doslova půjde o život…

Mluví: Ivan Trojan, Tereza Bebaro-
vá, Bohdan Tůma, Ondřej Brzobo-
hatý

15. - 16. 6. v 17.00
Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy, Dobrodružný / USA, No-

vý Zéland / 169min / dabing / 50,-
Film sleduje cestu hlavní posta-

vy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na 
dobrodružné výpravě. Cílem cesty je 
si znovu nárokovat ztracené trpasli-
čí království Erebor. Bilba nečekaně 
osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky 
kterému se ocitne ve společnosti tři-
nácti trpaslíků v čele s legendárním 
bojovníkem Th orinem.

Hrají: Martin Freeman, Stephen 
Hunter, Peter Hambleton

15., 21. 6. v 17.00 a 25. 6. v 19.30
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

15., 26. 6. v 19.30
Kříž cti
Akční, Historické drama / Norsko, 

Švédsko / 100min / titulky / 100,- / 
15+

Válečné drama, inspirované skuteč-
nými událostmi z válečných 40. let 
minulého století. Po vzájemném se-
střelení britského a německého leta-
dla se členové jednotlivých posádek 
střetnou uprostřed zasněžené norské 
vysočině v osamocené lovecké chatě.

Hrají: Rupert Grint, Florian Lukas, 
David Kross, Stig Henrik Hoff 

16., 29. 6. v 17.00
Velká svatba
Komedie / USA / 90min / titulky 

/ 110,-
Missy a Alejandro jsou mladí, krás-

ní a chtějí se vzít. Na tom by nebylo 
nic tak divného, jen kdyby se do věci 
nevložila Alejandrova přísně katolic-
ká biologická matka, která rozhodla 
letět přes půl světa, aby se chystané 
svatby zúčastnila. A právě její bigot-
ní přístup k víře se neslučuje se sku-
tečností, že manželé Griffi  novi, kteří 
Alejandra vychovali jako vlastního, 
jsou rozvedeni.

Hrají: Robert De Niro, Diane Kea-
ton, Susan Sarandon

17. - 18. 6. v 19.30
Fulmaya, děvčátko s tenkýma
nohama
Dokument / Česko / 76min / 

120,- 
Hlavní postavou nového českého 

celovečerního dokumentárního fi l-
mu je slovenská muzikantka a hereč-
ka Dorota Nvotová, která k celému 
snímku také zkomponovala hudbu, a 
její nepálské alter ego Fulmaya žijící 
v Nepálu.

Hraje: Dorota Nvotová

19. 6. ve 20.00 a 20. 6. v 17.30
Hurá na Francii
Komedie / Francie / 97min / PRE-

MIÉRA , dabing / 100,- / 12+
Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ov-

cí z Taboulistanu…malé zemičky ve 
střední Asii, o které nikdy nikdo ne-
slyšel. Aby se o ní konečně svět do-
zvěděl, rozhodne se ji syn prezidenta 
kapičku zpropagovat a povolá tyto 
dva dobráky na jejich životní misi: 
zničit Eiff elovku!

Hrají: José García, Michaël Youn, 
Isabelle Funaro

19. 6. v 17.00
Cesta do lesa
Lesní komedie / Česko / 110min / 

50,- / 12+
Honza pracuje v lese jako pomoc-

ný dělník - pomáhá lesákům. Marké-
ta se živí masážemi a alternativním 
léčením pacientů. K tomu používá 
různé psychotropní rostliny a houby, 
což vede ke konfl iktu se staroused-
líky a poté s protidrogovou policií. 
Dcera Anyna navštěvuje přespolní 
ZŠ, kde však stále propadá, protože 
se toulá po lesích a místo z učebnic 
se učí z přírody.

Hrají: Tomáš Vorel Jr., Anna Lin-
hartová, Bolek Polívka, Eva Holubo-
vá

20., 23. 6. ve 20.00 a 21. - 22. 6.
 v 17.00
Muž z oceli
Fantasy / USA / 143min / PRE-

MIÉRA , titulky / 100,- / 12+

23. 6. v 17.00
Muž z oceli 
/ 3D, titulky / 130,- / 12+
Mladý chlapec zjistí, že má mimo-

řádné schopnosti a že není z této 
planety. Jako mladý muž se vydá na 
cestu za zjištěním, odkud pochází a 
s jakým záměrem byl vyslán na Ze-
mi. Ale hrdina, který má zachránit 
svět před zničením a stát se symbo-
lem naděje pro celé lidstvo se v něm 
teprve musí objevit.

Hrají: Henry Cavill, Amy Adams, 
Michael Shannon, Kevin Costner

20. 6. v 17.30
Trans
Drama, Krimi / USA, Francie / 

101min / titulky / 110,- / 12+
Historik umění Simon ( James 

McAvoy) pracuje v aukční síni, kde 
se draží umělecká díla. Spolčí se 
zločineckým gangem a dohromady 
ukradnou Goyův obraz v ceně mili-
onů dolarů. Po ráně do hlavy, kterou 
během loupeže utrží, však zjistí, že si 
nevzpomíná, kam cenné dílo ukryl.

Hrají: James McAvoy, Vincent Cas-
sel, Rosario Dawson

21. - 22. 6. v 19.30
Atlas mraků
Fantasy, Sci-Fi, Dobrodružný / 

USA, Německo / 164min / titulky / 
80,- / 12+

Filmová adaptace románu Davida 
Mitchella vypráví šest žánrově odliš-
ných příběhů, které se odehrávají v 
různých časech a na různých místech 
od začátku 19. století až po postapo-
kalytickou budoucnost. Film zobra-
zuje myšlenku kontinuální propoje-
nosti našeho bytí a především našich 
činů napříč časem a prostorem, kde 
všechno má svoji příčinu i následek.

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


