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4. – 8. 8. v 20.00
White House Down
Akční, Drama / USA / 137min / ti-

tulky / 120,- / 12+
Režisér slavných akčních velkofi lmů 

Roland Emmerich nás tentokrát zave-
de do Bílého domu. Mezi turisty pod-
nikající prohlídku sídla amerického 
prezidenta Jamese Sawyera (Jamie Fo-
xx) je i washingtonský policista John 
Cale (Channing Tatum) s dcerou, kte-
rá se navzdory svému věku čile zajímá 
o dění v Bílém domě i aktivity samot-
ného prezidenta. Dramatické okol-
nosti policistu přinutí skočit rovnýma 
nohama do nebezpečné akce, aby za-
chránil nejen své dítě ale i prezidenta 
a postavil se přesile těžce vyzbrojené 
skupiny polovojenských útočníků. 

Hrají: Channing Tatum, Jamie Foxx, 
Maggie Gyllenhaal

5. – 6. 8. v 19.30
Jasmíniny slzy
Romantický / USA / 98min / titulky 

/ 110,- / 12+
Jasmine (Cate Blanchett ) je elegant-

ní, okouzlující  a  zhýčkaná dáma, která 
má vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě 
idylické manželství s bohatým podni-
katelem Halem (Alec Baldwin) i bez-
starostný život se v jediný okamžik 
rozpadnou na kousky. 

Hrají: Cate Blanchett , Alec Baldwin, 
Peter Sarsgaard

7. 8. v 17.00
Terapie láskou
Komedie, Drama / USA / 122min / 

titulky, BIO RÁJ / 50,- / 12+
Pat se vrací ke svým rodičům, kteří se 

mu ze všech sil snaží pomoci postavit 
se na vlastní nohy. Jednoho dne ovšem 
Pat na večeři u přátel potká Tiff any, ne-
vyzpytatelnou a záhadnou dívku v de-
presi s kupou vlastních problémů. 

Hrají: Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence, Robert De Niro

7., 20., 21. a 26. 8. v 19.30
Pěna dní
Drama / Francie / 125min / titulky 

/ 100,- / 
Ve městě, kde auta mají volant v kuf-

ru, lidé bruslí pozpátku a klavír míchá 
koktejly, žije idealistický a vynalézavý 
Colin pouze v kruhu svých přátel Ni-
colase a Chicka. Jednoho dne Colin 
potká svou osudovou lásku Chloé. 
Křehká Chloé, která Colinovi připo-
míná jeho milované blues od Dukea 
Ellingtona, však onemocní záhadnou 
nemocí: v plicích jí vykvete leknín. 
Bezstarostný svět milenců je nemocí 
fatálně zasažen. 

Hrají: Audrey Tautou, Romain Du-
ris, Omar Sy

8. – 10. 8. v 17.00
Kovář z Podlesí
Pohádka / Česko / 100min / 100,- 
Na městečko Podlesí a jeho okolí je 

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

Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Mi-
lan Markovič, Ivana Chýlková

8., 10. 8. v 17.30 a 13. – 16. 8. ve 
20.00

Pot a krev
Akční / USA / 129min / titulky / 

110,- / 15+
Ten plán je geniálně jednoduchý. 

Unést Danielova bohatého klienta, ob-

chodníka Victora Kershawa a za kufr 
plný peněz ho zase pustit na svobodu. 
Kdyby všichni zúčastnění aktéři nebyli 
naprostí pitomci, možná by to i vyšlo. 
Plán ale selže hned v samém zárodku. 

Hrají: Mark Wahlberg, Dwayne 
Johnson, Anthony Mackie

8. – 11. 8. v 19.30
R.I.P.D.- URNA: Útvar Rozhodně 

Neživých Agentů
Sci-fi , Komedie / USA / 96min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Mrtví policajti nemusí nutně skončit 

v nebi nebo v pekle. Když jsou dobří, 
nastupují k URNA – Útvaru rozhodně 
neživých agentů. Tahle super tajná jed-
notka dohlíží na to, aby „ oped v“ nám 
živým neotravovali vzduch, ale aby na 
věky odpočívali v pokoji. 

Hrají: Jeff  Bridges, Ryan Reynolds, 
Mary-Louise Parker, Kevin Bacon

12. – 13. a 18. 8. v 19.30
Stážisti
Komedie / USA / 119min / dabing 

/ 100,- / 12+
Billy a Nick jsou prodejci, jejichž ka-

riéru potopil současný přetechnizova-
ný digitální svět. Ve snaze dokázat, že 
nepatří do starého železa, se jim podaří 
téměř nemožné: získat prestižní stáž ve 
fi rmě Google. Problém nastane, když 
zjistí, že zde nejsou sami. Mezi dalšími 
zájemci o pracovní místa je celá tlupa 
technicky nadaných géniů. Teď je te-
dy čeká souboj ve fi rmě, kde tajemství 
úspěchu není založeno na hledání, ale 
na vyhledávání. Google je totiž mís-
tem, kde sny se stávají realitou… 

Hrají: Vince Vaughn, Owen Wilson, 
Rose Byrne

9. 8. v 17.30, 10. – 11. 8. v 15.30, 
14. 8. v 17.30

Univerzita pro příšerky
Rodinný, Animovaný / USA / 

109min / dabing / 100,- 
Už od té doby, kdy byl Mike Wa-

zowski jenom malé monstrum, snil o 
tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A 
všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšer-
ky pocházejí z Univerzity pro příšerky. 
Ale hned během prvního semestru na 
univerzitě se začnou Mikeovy plány 
hroutit, když mu cestu zkříží příšer-
kovské eso James P. Sullivan, řečený 
Sulley, který je na strašení přirozený 
talent. 

Mluví: Jiří Hromada, David Suchaří-
pa, Naďa Konvalinková 

9. 8. ve 20.00
NAZARETH: Nekonečný rocko-

vý mejdan
Hudební, Dokument / Česko / 

90min / titulky / 80,-
Ve třídě zní nový hit Radio a studenti 

se učí angličtinu právě na písních sku-
piny Nazareth. Učitel patří totiž mezi 
letité fanoušky Nazarethů a prová-
zí skupinu na nejednom turné… Na 
vídeňský koncert, kde hrají s Uriah 
Heep, bere i své studenty… Vstupuje-
me tak do zákulisí tour po Rakousku, 
Slovensku a Česku s jedinečnou atmo-
sférou živých koncertů

11., 18. a 25. 8. v 17.00
Drsňačky
Komedie / USA / 117min / titulky / 

110,- / 15+
Zvláštní agentka FBI Sarah (Sandra 

Bullock) a bostonská policajtka Shan-
non (Melissa McCarthy) už nemůžou 
být odlišnější. Upjatá Sarah pracuje v 
New Yorku a doufá v další povýšení. Je 
vždy a za všech okolností tou nejchy-

třejší ze všech a nebojí se to dát naje-
vo. Kvůli tomu taky nemá ani rodinu 
ani přátele. Jen kolegy, kteří ji nesnáší. 
Oproti tomu svérázná Shannon vy-
rostla na ulicích Bostonu a umí střílet 
rovnou od boku. A protože před ne-
dávnem mimo jiné zatkla i svého brat-
ra, tak ji pro změnu nesnáší její rodina. 

Hrají: Sandra Bullock, Melissa Mc-
Carthy, Demian Bichir

14. 8. v 17.00
Babovřesky 
Komedie / Česko / 133min /  60,- 

/ 12+Letní komedie Zdeňka Trošky 
je ze života současné jihočeské vesni-
ce Babovřesky, která s nadhledem a 
komediální nadsázkou, tak trochu v 
duchu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu její obyvate-
lům. 

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika 
Žilková, Jana Synková

14. – 15. a 27. – 28. 8. v 19.30
Lovelace: Pravdivá zpověď králov-

ny porna
Drama / USA / 92min / titulky
Biografi cký příběh zaznamenává 

zrod první pornohvězdy – neznámé 
Lindy Lovelace, která mimochodem 
za účinkování v tomto fi lmu inkaso-
vala směšných 1 250 dolarů. Naivní 
děvče, vychované ve věřící rodině, se 
nechá úplně uhranout charismatickým 
Chuckem Traynerem, který se po ob-
jevení jejího „neskutečného talentu na 
orální sex“ stane jejím manželem i pa-
sákem… 

Hrají: Amanda Seyfried, Peter Sars-
gaard, Juno Temple

15. 8. v 17.00 a 19. 8. v 19.30
Život té druhé
Mysteriózní komedie / Francie, Lu-

cembursko, Belgie / 97min / titulky, 
PREMIÉRA  / 90,- / 12+

Příběh začíná setkáním Marie a Pau-
la, kteří prožívají lásku na první po-
hled. Naplánují a učiní si výlet na pláž a 
vášnivá noc může začít. Ale druhý den 
ráno se Marie vzbudí a s hrůzou zjistí, 
že si nedokáže vzpomenout na posled-
ních deset let svého života. Překvape-
ná se dozvídá, že se provdala za Paula 
a jejich manželství je v krachu. Hrají: 
Juliett e Binoche, Mathieu Kassovitz, 
Aure Atika

15. – 18., 21. a 31. 8. v 17.30
Percy Jackson: Moře nestvůr
Fantasy / USA / dabing / 125,-
Být bohem na Olympu není příliš 

jednoduché, už jen proto, že jsou tam 
těchto mocných božských postav plné 
mraky a ne vždy se mezi sebou přáte-
lí. Být člověkem mezi lidmi má také 
svá úskalí. Ale být polobohem, to už je 
pořádný průšvih. Znamená to hledat 
si své místo jak na zemi, tak i na nebe-
sích. A když jste teenagerem, je to ještě 
horší. 

Hrají: Logan Lerman, Sean Bean, 
Alexandra Daddario

16. – 17. 8. v 17.00
Martin a Venuše
Komedie, Romantický / Česko / 

102min / 90,-
Martin buduje kariéru a Vendula se 

stará o rodinu. Martin je většinu času 
v práci, naopak Vendula se stará o děti 
a chod domácnosti a nemá žádný pro-
stor pro sebe. Každý dělá pro rodinu 
maximum. 

Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boko-
vá-Lišková, Tomáš Hanák

1. – 4., 23. – 24. 8. v 19.30
Red 2
Akční komedie / USA / 116min / ti-

tulky, PREMIÉRA  / 110,- / 12+
Ti nejlepší nikdy neodpočívají. 

Úspěšná komedie RED ( Retired Ex-
tremely Dangerous ) o vysloužilých 
agentech, kteří rozhodně nezrezivěli 
a umějí kousat, se vrací. Trojice Bruce 
Willis, John Malkovich a Helen Mi-
rren budou mít v pokračování velmi 
exklusivní posily. V RED 2 si užijeme 
i Anthony Hopkinse nebo Catherine 
Zetu-Jones. 

Hrají: Bruce Willis, Anthony Hop-
kins, Helen Mirren, John Malkovich, 
Catherine Zeta-Jones

1. – 2. 8. ve 20.00
Wolverine
Akční, Fantasy / USA / 136min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Z nelítostné bitvy na život a na smrt 

se samurajským klanem Wolverine 
odchází navždy poznamenaný. Poprvé 
v životě se cítí zranitelný a ocitá se na 
samé hraně svých fyzických a psychic-
kých možností. Zdaleka už nebojuje 
jen se smrtícími zbraněmi nepřátel, ale 
i s vlastní smrtelností. 

Hrají: Hugh Jackman, Famke Jans-
sen, Will Yun Lee

2. – 3. 8. v 17.00
Podfukáři
Krimi, Komedie / USA / 116min / 

titulky / 100,- / 12+
Takhle nějak by to vypadalo, kdyby 

Dannyho parťáci uměli kouzlit. Právě 
v jejich elegantním stylu totiž pracují 
Podfukáři – tým špičkových iluzionis-
tů, který v rámci svých efektních kou-
zelnických show provádí ještě efekt-
nější bankovní loupeže zaměřené proti 
zkorumpovaným fi nančníkům. 

Hrají: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, 
Morgan Freeman

3. a 7. 8. v 17.30 a 13. – 14. 8. ve 
20.00

Světová válka Z
Sci-Fi, Th riller / USA / 116min / ti-

tulky / 100,- / 12+
Gerry Lane (Brad Pitt ) pracuje pod 

hlavičkou Organizace spojených náro-
dů jako expert na řešení nejrůznějších 
krizových situací. Kdykoliv se někde 
na světě mimořádně vyhrotí místní po-
měry, Gerry přijede a většinou dokáže 
identifi kovat zdroj krize a nalézt řešení 
na uklidnění situace. 

Hrají: Brad Pitt , Eric Wast, Mireille 
Enos

3., 10., 17., 18., 31. 8. ve 20.00 a 4., 
11., 24. a 25. 8. v 17.30

Revival
Komedie / Česko / 116min / 100,- 

/ 12+
„Jsme horší, než si myslíte“. Filmová 

skupina Smoke hraje ve složení Miro-
slav Krobot jako kytara, Bolek Polívka 
jako basa, Karel Heřmánek u kláves, 
Marián Geišberg jako zpěvák. Smoke, 
to byli čeští Rolling Stones. Za nejas-
ných okolností se ale v roce 1972 roz-
padli. Každý z nich má teď za sebou 
svůj život a svůj vlastní příběh. Jejich 
pohnutky k oživení kapely Smoke jsou 
tedy různé – peníze, touha po ztracené 
slávě, touha pomoci kamarádovi, ane-
bo se ještě jednou pořádně odvázat. 

Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Kro-
bot, Marián Geišberg, Zuzana Byd-
žovská


