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1. 9. v 19.30
Millerovi na tripu
Komedie / USA / 111min / titulky 

/ 100,- / 15+ 
Aby si napravil reputaci, musí se Da-

vid stát pašerákem drog a přivézt z Me-
xika Bradovu poslední zásilku. Vymyslí 
jednoduchý plán a k jeho uskutečnění 
přemluví své sousedy – cynickou strip-
térku Rose, rádoby zákazníka Kennyho 
a protřelou potetovanou puberťačku s 
piercingem Casey. A tak se „Millerovi“ 
vydávají v obrovském nablýskaném ka-
ravanu na víkend za jižní hranici.

Režie: R. M. Th urber / Hrají: Jenni-
fer Aniston, Ed Helms, Jason Sudeikis

1. 9. ve 20.00 a 4., 14., 15., 25. 9. 
v 17.30
Revival
Komedie / Česko / 116min / 110,- 

/ 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. Kaž-
dý 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, tou-
ha pomoci kamarádovi, anebo se ještě 
jednou pořádně odvázat.

Režie: Alice Nellis / Hrají: Bolek 
Polívka, Miroslav Krobot, Marián 
Geišberg, Zuzana Bydžovská

2. a 17. 9. v 17.00
Zuzana Michnová – Jsem slavná 

tak akorát
Dokument / ČR / 94min / 90,- 
Celovečerní fi lm o hudební skla-

datelce, textařce a zpěvačce Zuzaně 
Michnové. Mimo jiné hlavní předsta-
vitelce legendární skupiny Marsyas. 
Film není klasickým dokumentem, 
jedná se o koláž vzpomínek, vzácných 
archivních materiálů, hraných scén, 
výpovědí osobností a záběrů z vypro-
daného koncertu v La Fabrice.

Režie: Jitka Němcová / Hrají: Zu-
zana Michnová, Iva Janžurová, Mari-
án Roden, Michael Kocáb

2. 9. v 17.30
Světová válka Z
Sci-Fi, Th riller / USA / 116min / 

titulky, 3D / 130,- / 12+
Gerry Lane (Brad Pitt ) pracuje pod 

hlavičkou Organizace spojených ná-
rodů jako expert na řešení nejrůzněj-
ších krizových situací. Kdykoliv se 
někde na světě mimořádně vyhrotí 
místní poměry, Gerry přijede a větši-
nou dokáže identifi kovat zdroj krize a 
nalézt řešení na uklidnění situace.

Režie: M. Forster / Hrají: Brad 
Pitt , Eric Wast, Mireille Enos

2.–4. 9. v 19.30
jOBS
Životopisný / USA / 122min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Steve Jobs – vizionář, génius, mani-

pulátor a egocentrik. Osobnost, kte-
rá jednou provždy změnila náš svět 
i naše možnosti. V roce 1976 založil 
společnost Apple v garáži svých ro-
dičů, zažil vzestupy i kruté pády na 
dno, v roce 2011 zemřel jako jeden z 
nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nej-
bohatších mužů Ameriky.

Režie: J. M. Stern / Hrají: Ashton 
Kutcher, Dermot Murloney, Josh Gad
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2. 9. ve 20.00
Hamlet podniká
Romantický, Komedie / Finsko / 

86min / titulky, FK / 80,-
Už název fi lmu, který je v češtině vol-

nou parafrází fi nského titulu „Hamlet 
v obchodním světě“, naznačuje, jak da-
leko si Aki Kaurismäki při fi lmovém 
zpracování kanonického díla světové 
literatury a dramatu dovolil zajít.

Režie: Aki Kaurismäki / Hra-
jí: Kati Outinen, Elina Salo, Es-
ko Nikkari 3., 19., 20. a 24. 9. 
v 17.30 a 21.–22. 9. v 15.30
Šmoulové 2
23. 9. v 17.30 Šmoulové 2 ve 3D za 

130,-
Komedie / USA / 105 minut / da-

bing / 120,- (děti 100)
V pokračování rodinné komedie 

Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Garga-
mel pár nezbedných stvoření podob-
ných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, 
že s jejich pomocí získá všemocnou 
kouzelnou šmoulí esenci. Jenže brzy 
zjistí, že jen skutečný Šmoula mu mů-
že dát, co potřebuje, a že jen Šmoulin-
ka zná tajné kouzlo, kterým se Neple-
chové promění ve skutečné Šmouly.

Režie: R. Gosnell / Mluví: Tereza 
Voříšková, Václav Noid Bárta, Ol-
dřich Vlach

3. - 5. 9. ve 20.00
Očista
Horor / USA / 85min / titulky / 

100,- / 15+
Jak vyřešit alarmující míru kriminali-

ty? Legalizací všech zločinů. Na jednu 
jedinou noc v roce se Amerika blízké 
budoucnosti proměňuje v nejnebez-
pečnější místo na Zemi. Když se vás 
někdo rozhodne zabít, nikdo vám ne-
pomůže, protože všechny složky zá-
chranného systému jsou během Očis-
ty mimo provoz. Funguje to náramně.

Režie: James DeMonaco / Hrají: 
Ethan Hawke, Lena Headey, Max 
Burkholder, Adelaide Kane

4. 9. v 17.00
Nevědomí
Sci-fi , Akční, Fantasy / USA / 124min 

/ titulky, BIO RÁJ / 60,- / 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.

Režie: Joseph Kosinski / Hrají: 
Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga 
Kurylenko

5.–8. 9. v 17.00
Obchodníci
Komedie / ČR / 85min / 90,- / 12+
Petr a Richard patří k těm, pro které 

je pevná pracovní doba noční můrou. 
Chtějí být pány svého času a nikomu 
se nepodřizovat. Okovy běžného za-
městnání je oba děsí. Jenže peníze 
jsou nutnost a nějak se vydělávat mu-
sí. Co třeba obchod se lží?

Režie: Petr Šícha / Hrají: Richard 
Nedvěd, Patrik Ulrich, Sandra No-
váková

5., 6., 10., 26., 27. a 30. 9. v 17.30 
a 7. - 8. 9. v 15.30
Letadla
9. 9. v 17.30 
Letadla ve 3D za 145,- (děti 130)
Animovaný / USA / 92min / da-

bing / 110,- (děti 100)
Z oblačných výšin světa fi lmu Auta 

přilétají Letadla, animovaný kome-
diálně-dobrodružný snímek nabitý 
akcí, ve kterém se nám představuje 

Prášek, práškovací letoun s velkým 
srdcem a rychlými křídly, jenž sní o 
tom, že se zúčastní nejúžasnějšího 
leteckého závodu kolem světa.

Režie: K. Hall / Mluví: Kryštof 
Hádek, Petr Pelzer, Tomáš Racek

5. 9. v 19.30, 22. a 28. 9. v 17.00
Jasmíniny slzy
Romantický / USA / 98min / titul-

ky / 100,- / 12+
Jasmine (Cate Blanchett ) je ele-

gantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, 
která má vše, nač si vzpomene. Její 
zdánlivě idylické manželství s bo-
hatým podnikatelem Halem (Alec 
Baldwin) i bezstarostný život se v je-
diný okamžik rozpadnou na kousky. 

Režie: Woody Allen / Hrají: Cate 
Blanchett , Alec Baldwin, Peter Sars-
gaard

6. a 9. 9. v 19.30
Red 2
Akční komedie / USA / 116min / 

titulky / 100,- / 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 Mir-
ren budou mít v pokračování velmi 
exklusivní posily. V RED 2 si užijeme 
i Anthony Hopkinse nebo Catherine 
Zetu-Jones.

Režie: D. Parisot / Hrají: Bruce Wil-
lis, Anthony Hopkins, Helen Mirren, 
John Malkovich, Catherine Zeta-Jones

6. - 8., 10. - 12. 9. ve 20.00 a 21. - 
22. 9. v 17.30
Líbánky
Intimní drama / ČR a SR / 98min 

/ 120,-
Líbánky se odehrávají v čase dvou 

dnů svatební oslavy. Nevěsta a že-
nich – Tereza a Radim tvoří půvabný 
pár, navzdory tomu, že oba již prošli 
manželskou zkušeností a odnesli si z 
ní své šrámy. Tereza zklamané srdce, 
Radim dospívajícího syna. Jsou však 
odhodláni zkusit to znovu, jsou pře-
svědčeni, že tentokrát to vyjde.

Režie: J. Hřebejk / Hrají: Anna Geis-
lerová, Stanislav Majer, Jiří Černý

7. - 8. 9. v 17.30
Pot a krev
Akční / USA / 129min / titulky / 

100,- / 15+
Ten plán je geniálně jednoduchý.. 

Unést Danielova bohatého klien-
ta, obchodníka Victora Kershawa a 
za kufr plný peněz ho zase pustit na 
svobodu. Kdyby všichni zúčastnění 
aktéři nebyli naprostí pitomci, mož-
ná by to i vyšlo. Plán ale selže hned v 
samém zárodku.

Režisér: M. Bay / Hrají: Mark Wa-
hlberg, Dwayne Johnson, Anthony 
Mackie

7. - 8. 9. v 19.30
Pěna dní
Drama / Francie / 125min / titul-

ky / 90,- / 
Ve městě, kde auta mají volant v 

kufru, lidé bruslí pozpátku a klavír 
míchá koktejly, žije idealistický a vy-
nalézavý Colin pouze v kruhu svých 
přátel Nicolase a Chicka. Jednoho 
dne Colin potká svou osudovou lás-
ku Chloé. Křehká Chloé, která Coli-
novi připomíná jeho milované blues 
od Dukea Ellingtona, však onemocní 
záhadnou nemocí: v plicích jí vykve-
te leknín. Bezstarostný svět milenců 
je nemocí fatálně zasažen.

Režie: M. Gondry / Hrají: Audrey 
Tautou, Romain Duris, Omar Sy

9. - 10. 9. v 17.00
Černá vdova
Psychologický, Th riller / Francie, 

Belgie, Libanon, Egypt / 102min / 
titulky / 90,- / 15+

Filmová adaptace mezinárodního 
bestselleru alžírského spisovatele Yas-
mina Khadraua, jenž byl přeložen do 
více než čtyřiceti jazyků, sugestivně 
vykresluje morální dilema arabsko-i-
zraelského chirurga, potýkajícího se 
s obviněními jeho manželky ze sebe-
vražedného teroristického útoku.

Režie: Z. Doueiri / Hrají: Ali Su-
liman, Evgenia Dodina, Reymond 
Amsalem

9. 9. ve 20.00
Všichni dobří rodáci
Drama / ČSSR (1968) / 115min / 

FK / 70,- / 12+
Příběh a postavy fi lmu jsou z větší 

části inspirovány zážitky Jasného z je-
ho rodného městečka Kelč, kde strávil 
celé své dětství. Snímek měl premiéru 
na MFF v Cannes, následně pak do-
mácí premiéru a fi lm se pak, již za éry 
1. tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husá-
ka, promítal od července do září ro-
ku 1969. Rodáci měli značný divácky 
úspěch, většina projekcí byla beznaděj-
ně vyprodaná a vidět tento fi lm patřilo 
ke kulturnímu bontonu. Nakonec však 
Husák fi lm zakázal – nejenom kvůli 
jeho tématu násilné kolektivizace mo-
ravské vesnice, ale také kvůli domně-
lým narážkám (husy a jejich peří ve 
scéně umírajícího Pyřka).

Režie: Vojtěch Jasný / Hrají: Vlas-
timil Brodský, Radoslav Brzobohatý, 
Vladimír Menšík, Václav Babka, Wal-
demar Matuška, Drahomíra Hofma-
nová, Pavel Pavlovský, Josef Hlino-
maz, Helena Růžičková

10. 9. v 10.00
André Rieu – Live in Maastricht
Hudební / Velká Británie / 180min 

(15min přestávka) /BIO RÁJ / 80,-
André Rieu je mezinárodní veřej-

nosti znám jako „Král valčíků“. Jeho 
vystoupení se staly legendárními. An-
dré věří, že klasická hudba by měla 
být pro každého. Každoročně pořádá 
řadu vystoupení ve svém domovském 
městě Maastrichtu v Holandsku.

Režie: Leda Volleburg / Účinkují 
hudební hvězdy z celého světa

10. 9. v 14.30
Děti moje
Komedie / USA / 110min / titul-

ky, BABY BIO / 80,-
Poklidný havajský život Matt a Kinga 

se začne sypat ve chvíli, kdy jeho že-
na po nehodě skončí v kómatu. Otec 
dvou dcer, předčasně vyspělé deseti-
leté Scott ie a sedmnáctileté rebelky 
Alexandry, který doposud sloužil jen 
jako „záložní“ rodič, se najednou mu-
sí vyrovnat s vědomím, že výchovu 
vlastních dětí musí zvládnout sám.

Režie: A. Payne / Hrají: George 
Clooney, Mary Birdsong, Shailene 
Woodley

10. - 11. 9. v 19.30
Liberace!
Drama / USA / 118min /titulky / 

90,-
Ještě před tím, než tu byl Elvis, El-

ton John, Madonna a Lady Gaga, tu 
byl Liberace: klavírní virtuoz, feno-
menální bavič a výstřední televizní 
hvězda. Jeho jméno bylo synony-
mem extravagance, kýče a výstřední-
ho stylu. Okázalým způsobem života 
žil nejen na jevišti, ale i mimo něj.

Režie: S. Soderbergh / Hrají: Mi-
chael Douglas, Matt  Damon, Dan 
Aykroyd, Scott  Bakula


