
4. a 27. 8. v 19:30
Běž, chlapče, běž
Drama / Německo, Polsko, Fran-

cie / 112min / titulky / 90,- (28. 8. 
za 80,-)

Srulikovi je devět let, když v roce 
1942 uteče z varšavského ghett a. 
Schová se v nedalekých lesích, kde 
se se spolu s dalšími uprchlými ži-
dovskými dětmi snaží přežít do 
konce války. Spí v korunách stromů 
a živí se tím, co si sami uloví nebo 
ukradou na přilehlých farmách..

Režie: P. Danquart / Hrají: 
Kamil Tkacz, Andrzej Tkacz, Ra-
iner Bock

4. 8. ve 20:00
Všiváci
Drama / ČR / 98min / 100,- / 

12+
Všiváci jsou příběhem rodi-

ny Rohanů. Mikuláš, špičkový 
neurochirurg, se utápí v blud-
ném kruhu milostných dobro-
družství, avantýr a alkoholu. 
Jeho horkokrevný bratr Richard, 
veterán z české mise v Afghá-
nistánu, prohrává svůj boj 
s dluhy a z nich plynoucí slo-
žitou situací své rodiny. Spory 
bratrů Rohanů se točí kolem 
událostí z dětství, které je bo-
lestně rozdělily a stále je ovliv-
ňují v jejich současném životě.
Režie: R. Kašparovský / Hrají: 
Tereza Voříšková, Jiří Mádl, 
Kryštof Hádek, Jiří Langmajer

5. a 19. 8. v 19:30
Je muž, který je vysoký, šťast-

ný?
Dokument / Francie / 88min / 

titulky / 90,- 
Snímek Je vysoký muž šťastný? 

je záznamem debaty Chomského 
s Gondrym a zároveň její interpre-
tací. Snímek má podtitul An Ani-
mated Conversation with Noam 
Chomsky. Anglická slovní hříčka 
odhaluje, že rozhovory byly živé 
a vzrušené i to, že ve fi lmu jsou 
z velké části animované, Gondry-
ho rukou.

Režie: M. Gondry / Hrají: Mi-
chel Gondry, Noam Chomsky

7., 10. a 24. 8. v 17:00, 8., 16., 
17. v 19:30

Lucy
Akční, Sci-Fi / USA  / 90min / ti-

tulky / 120,- / 15+
Lucy je typická „blbá“ blon-

dýna, co se vždycky zamiluje do 
toho největšího ksindla v okolí. 
Ten poslední ji právě zapletl do 
obchodu s drogami. Nešťast-
ná náhoda nebo spíš brutalita 
strážců, kteří ji mají hlídat před 
odletem, zapříčiní, že se zásil-
ka roztrhne a její obsah se začne 
vstřebávat do Lucyiina těla. Že 
se jedná o opravdu výjimečný 
„matroš“, zjistí záhy, když blesku-
rychle zlikviduje všechny hlídače 
a uteče na svobodu.

Režie: L. Besson / Hrají: Scarlett  
Johansson, Morgan Freeman, Amr 
Waked
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7. – 10. 8. v 17:30 a 24. 8. 
v 15:30 

Útěk z planety Země
Animovaný, dětský / USA, Kana-

da / 89min / dabing / 110,-
Když na vesmírné stanici planety 

Baab zachytí volání SOS z obávané 
temné planety Země, Scorch neváhá 
ani minutu a vydá se vstříc neznámé-
mu světu v hlubinách vesmíru. Gary 
se ho snaží varovat, ale marně. Scorch 
se chytí do pasti a skončí v rukou lidí, 
kteří s ním nemají nejlepší úmysly. 
Garymu nezbývá nic jiného, než vy-
myslet dokonalý plán útěku z planety 
Země, aby zachránil Scorche a všech-
ny jeho mimozemské přátelé.

Režie: C. Brunker / Mluví: Irog 
Bareš, Zbyšek Horák, Michal Holán

7., 15., 20. a 24. 8. v 19:30, 9., 
17. a 28. 8. v 17:00 a 10. 8. ve 
20:00

Kouzlo měsíčního svitu
Drama, Romantika / USA / 

109min / titulky / 110,- / 12+
Děj se odehrává ve 20-tých le-

tech minulého století ve Francii. 
Mladý Angličan přijde do oblasti 
Cote d‘Azur odhalit podvodníky. 
Do cesty se mu připlete tajemná 
a krásná podvodnice, do které se 
„detektiv“ bezhlavě zamiluje.

Režie: W. Allen / Hrají: Emma 
Stone, Colin Firth, Marcia Gay 
Harden

7. – 9., 20. a 25. 8. ve 20:00
V oku tornáda
Akční / USA / 90min / titulky / 

100,- / 12+
Během jediného dne je město 

Silverton zpustošeno nebývalým 
náporem tornád. A podle před-
povědí má to nejhorší ještě při-
jít. Většina lidí hledá bezpečný 
úkryt, zatímco jiní utíkají k vě-
trnému víru a sledují, jak blízko 
k tornádu se dostane lovec tor-
nád, aby pořídil snímek, který se 
podaří jen jednou za život.

Režie: S. Quale / Hrají: Richard 
Armitage, Sarah Wayne Callies, Je-
remy Sumpter

8. 8. v 17:00 a 28. 8. ve 20:00
Stoletý stařík, který vylezl 

z okna a zmizel 
Komedie / Švédsko / 114min / 

titulky / 900,- / 12+
Allanu Karlssonovi je 100 let. 

V domově důchodců, kde v tomto 
věku tráví svůj zbývající čas, pro 
něj chystají velkou narozeninovou 
oslavu. Ale vitální stařík ještě ne-
chce zůstat v bačkorách v křesle. 
Má docela jiné plány. Rozhodne 
se pro útěk. Poté, co vyleze z okna, 
se vydává na úžasný a naprosto ne-
předvídatelný výlet…

Režie: F. Herngren / Hrají: Ro-
bert Gustafsson, Iwar Wiklander, 
David Wiberg

9. a 31. 8. v 15:30, 19. a 20. 8. 
v 17:00

Jak vycvičit draka 2
Animovaný / USA / 105min / 

dabing / 2D 115,- (děti 90,-), 31. 
8. ve 3D za 130,- (děti 110,-)

Příběh poskočil o pět let do-
předu a z Blpu se stal v mezidobí 
dračí ráj, kde se lidé a draci na-
vzájem respektují a mají se rádi. 
Škyťák však dává přednost osa-
mělým spanilým letům s Bezzub-
kou, během nichž mapují nezná-
má území a objevují nové světy 
a nové draky. Jedno z jejich dob-
rodružství je přivede do těžko 
přístupné ledové jeskyně, která je 
domovem stovky neznámých di-
vokých draků. Taky se zde setkají 
s tajemnou Dračí jezdkyní.

Režie: D. DeBlois / Mluví: Ma-
touš Ruml, Simona Postlerová, Jiří 
Schwarz

10., 17. a 30. 8. v 15:30
Mikulášovy patálie na prázdni-

nách
Komedie, Dobrodružný / Fran-

cie / 102min / titulky / 90,- / 12+
Malý Mikuláš, jeho rodiče a ba-

bička vyrazili k moři. Mikuláš si 
u moře najde nové přátele: Ben, 
který tam bydlí… Freddy, který 
pořád něco jí, dokonce i syrové 
ryby… George, který je vtipný už 
jen proto, že je angličan, uplaká-
nek Paul, Christopher, který chce 
mít vždycky pravdu a je to otravné, 
opravdu otravné, Elizabeth, malá 
holčička, která Mikuláše pořád 
pronásleduje.

Režie: L. Tirard / Hrají: Valérie 
Lemercier, Kad Merad, Francis 
Perrin

11. a 21. 8. ve 20:00
Ostře sledované vlaky
PROJEKT 100 / Tragikomedie / 

Československo / 92min / 100,- / 
12+

Na zapadlém středočeském ná-
dražíčku se osudově střetávají 
„velké“ dějiny“ a malá osobní his-
torie: píše se rok 1945, nacistické 
Německo prohrává na všech fron-
tách a k povinnostem zaměstnan-
ců českých železnic patří i péče 
o „ostře sledované vlaky“ převáže-
jícími na frontu bojovou techniku. 
Přednosta stanice, výpravčí Hubič-
ka i ostatní zaměstnanci dráhy mají 
ve svých názorech na okupanty 
jasno, vzhledem k přísným trestům 
se však místo odboje věnují raději 
všednodenním soukromým záleži-
tostem. V ospalé železniční stanici 
nic nenasvědčuje tomu, že kdesi 
venku se rozhoduje o osudu svo-
bodného světa.

Režie: J. Menzel / Hrají: Václav 
Neckář, Josef Somr, Jitka Bendová

12. 8. v 19:30
Ranhojič
Dobrodružné drama / Německo 

/ 150min / titulky / 90,- / 12+
Ke slavnému učenci Avicenu při-

jíždí do Persie mladík Rob Cole 
z Evropy, aby se z potulného ran-
hojiče stal skutečným léčitelem. 
Velký problém představuje mla-
díkovo křesťanství, ještě vetší ale 
jeho dar vycítit smrt a také odvaha 
vstoupit tam, kam se nikdo před 
ním neodvážil.

Režie: P. Stölzl / Hrají: Tom 
Payne, Ben Kingsley, Stellan 
Skarsgård

12. 8. ve 20:00
Na hraně zítřka
Akční, Sci-Fi / USA / 114min / 

titulky / 80,- 
Podplukovník Bill Cage, který 

nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez 
cirátů degradován a s nulovým vý-
cvikem a mizernou výzbrojí poslán 
splnit úkol, který není ničím jiným 
než sebevražednou misí. Během 
několika minut je zabit, předtím se 
mu však podaří zneškodnit Alphu. 
Ač se to zdá nemožné, procitne 
opět na začátku toho samého pe-
kelného dne.

Režie: D. Liman / Hrají: Tom 
Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

13. a 25. 8. v 19:30
Lea a Darija
Drama / Chorvatsko / 101min / 

titulky / 90 / 12+
Třináctiletá tanečnice Lea 

Deutsch. Její taneční talent ji při-
vedl až do Berlína. Její popularita 
rostla a lístky na taneční předsta-
vení v městském divadle byly vždy 
vyprodány. Ale když se v zemi 
rozmohl fašismus, byla Lea v dů-
sledku jejího židovského původu 
z divadla vykázaná a nahradila ji 
Daria Gasteiger. Následné pro-
následování Židů krutě ovlivnilo 
nejen Lein život, ale i život taneč-
ního souboru.

Režie: B. Ivanda / Hrají: Klara 
Naka, Tamy Zajeć, Zrinka Cvitesić

13. a 31. 8. ve 20:00
Transformers: Zánik
Sci-Fi, Akční / USA / 140min / 

2D titulky / 110,-
Automechanik Cade Yager se 

snaží uživit sebe a svou dospí-
vající dceru Tessu opravováním 
hodně nepojízdných vraků. Zou-
fale se mu nedaří, ale jen do doby, 
než se z jednoho roztřískaného 
náklaďáku vyklube Transformer 
a zrovna ten nejdůležitější – Opti-
mus Prime.

Režie: M. Bay / Hrají: Mark Wa-
hlberg, Nicola Peltz, Stanley Tucci

14. 8. v 17:00, 18. a 26. 8. 
v 19:30

Zázraky
Drama / Itálie, Švýcarsko / 

110min / PREMIÉRA , titulky / 
90,- 

Gelsomina žije s rodiči a třemi 
mladšími sestrami na opuštěném 
statku kdesi v Umbrii. Otec drží 
rodinu stranou nástrah moderního 
světa, hlásaje návrat k přírodě jako 
jedinému bodu bezpečí. Políčko 
zeleniny a hlavně péče o včely po-
skytující med jako hlavní zdroj ob-
živy stmeluje dospělé i děti, dokud 
pevné vazby nenahlodá příchod 
Martina, mladého provinilce, jehož 
přijmou v rámci programu převý-
chovy.

Režie: A. Rohrwacher / Hrají: 
Monica Bellucci, Alba Rohrwa-
cher, Margarete Tiesel


