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obchodníka se zbraněmi, totiž dostala 
neobvyklé dědictví v podobě malé ja-
derné bomby. A chce ji prodat, klidně 
i teroristům. A tak padne návrh, že je-
dině ta nejméně nápadná osoba – tedy 
Susan – může proniknout do smrtící-
ho světa obchodníků se zbraněmi a za-
bránit tak globální katastrofě. 
Režie: P. Feig / Hrají: Melissa McCar-
thy, Jason Statham, Jude Law, Rose 
Byrne

4., 5., 9., 12., 17. 6. a 4. 7. v 17.30, 
6., 7., 13., 14. a 20. 6. v 15.30, 27. 6. 
v 15.00
Sedmero krkavců
Pohádka / ČR, SR / 97min / PREMI-
ÉRA  / 120,- (cena se v průběhu měsí-
ce snižuje)
Pohádkový příběh vychází z klasické 
pohádky Boženy Němcové „Sedme-
ro krkavců“. Mladá dívka na sebe bere 
těžký úkol. Musí se pokusit zachránit 
své bratry a zbavit je prokletí, které na 
ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o 
odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slo-
va, pravdě a opravdové lásce
Režie: A. Nellis / Hrají: Martha Issová, 
Sabina Remundová, Lukáš Příkazský, 
Václav Neužil ml., Zuzana Bydžovská

4. a 6. 6. v 19.30
Slepá
Drama / Norsko / 96min / PREMI-
ÉRA , 6. 6. pro Filmový klub / 90,- / 
18+
Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid 
zákoutí vlastní představivosti. Láska, 
touha i obavy se v nich zhmotňují s 
intenzitou, která si v ničem nezadá s 
vnějším světem. Dráždivá sonda do 
vnitřního světa slepé ženy překvapuje 
bohatou vizualitou, otevřeným pří-
stupem k sexu i absurdním humorem. 
Režisérovi E. Vogtovi vynesla Slepá 
uznání na festivalech v Sundance a 
Berlíně.
Režie: E. Vogt / Hrají: Ellen Dorrit Pe-
tersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali

4. 6. ve 20.00, 5. 6. v 19.30, 6., 10. a 
22. 6. v 17.30
Země zítřka
Sci-fi , rodinný / USA / 130min / 
PREMIÉRA  / 120 / 12+
Společnost Disney představuje na-
pínavý dobrodružný snímek. Bývalý 
dětský génius Frank, naplněný rozča-
rováním ze světa, ve kterém žije, a Ca-
sey, chytrá a optimistická dospívající 
dívka, plná vědecké zvídavosti, se spo-
lečně vydávají na nebezpečnou misi 
s cílem odhalit tajemství záhadného 
místa, známého pouze pod názvem 
„Země zítřka“. To, co na tomto místo 
budou muset vykonat, navždy změní 
celý svět – a také je samotné.
Režie: B. Bird / Hrají: George Cloo-
ney, Britt  Robertson, Hugh Laurie

5., 7., 17., 21. 6. a 1. 7. ve 20.00
Dítě číslo 44
Drama, Th riller / USA, ČR / 137min 
/ titulky / 110,- / 12+
Příběh knihy a fi lmu Dítě číslo 44 byl 
inspirován skutečným případem „ros-
tovského řezníka“ Andreje Čikatila. 
Film produkoval slavný Ridley Scott , 
jeho značná část se točila v Praze a na 
dalších místech České republiky.
Režie: D. Espinosa / Hrají: Tom Har-
dy, Joel Kinnaman, Noomi Rapace, 
Gary Oldman

6. a 28. 6. v 15.00
Hurá na fotbal
Komedie / Španělsko, Argentina / 
106min/ dabing / 100,- 

Amadeo už od malička trénuje se svý-
mi kamarády fotbal. Myslíte, že běhá 
po trávníku? Omyl! Jeho spoluhráči 
jsou sedm palců veliké fi gurky a hřiš-
těm fotbalový stůl. 
Režie: J. J. Campanella

7. 6. v 15.00, 16. 6. a 1. 7. v 17.00
Malý pán
Loutková pohádka / ČR / 83min / 
100,- (1. 7. za 90,-)
Malý Pán si žije spokojeně ve svém do-
mečku v Duté hoře. Jeho poklidný ži-
vot skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen 
o tajemném domě, ve kterém najde, co 
mu schází. Protože sám nemá pocit, že 
by mu něco scházelo, rozhodne se při-
jít té záhadě na kloub. 
Režie: R. Beran / Mluví: Saša Rašilov, 
Valérie Zavadská, Zuzana Bydžovská

7. a 17. 6. v 19.30, 14. 6. v 17.00
Ex Machina
Sci-fi  thriller / USA, Velká Británie / 
108min / titulky / 100,- / 15+
Dva muži a dívka tvoří součást velmi 
neobvyklého vztahového trojúhelníku, 
který se vytvořil v laboratorním kom-
plexu skrytém v srdci aljašské divočiny. 
Bizarnost jejich soužití podtrhává fakt, 
že ta dívka je robot. Alex Garland na-
točil atmosférický sci-fi  thriller z blízké 
budoucnosti, v němž názorně předvá-
dí, jak to dopadá, když si lidé hrají na 
Boha.
Režie: A. Garland / Hrají: Alicia Vic-
kander, Oscar Isaac, Domhnall Glee-
son

8. a 24. 6. v 17.00
Diplomacie
Drama / Německo / 84min / titulky / 
80,- /  15+
25. srpna 1944 Spojenci vstupují do 
Paříže. Krátce před úsvitem se němec-
ký vojenský místodržitel Paříže Diet-
rich von Choltitz chystá vykonat krutý 
příkaz Adolfa Hitlera, a to vyhodit do 
povětří pýchu všech Francouzů – Pa-
říž. Všechny mosty a historické bu-
dovy jsou již podminované. Z jakého 
důvodu Dietrich von Choltitz odmí-
tá splnit Führerův rozkaz, i navzdory 
bezmezné věrnosti Německé říši? 
Režie: V. Schlöndorff / Hrají: André 
Dussollier, Niels Arestrup, Burghart 
Klaußner, Robert Stadlober

8. a 16. 6. v 19.30
Poltergeist
Horor / USA /  92min / titulky / 
110,- / 12+
Legenda hororového žánru Sam Rai-
mi přichází s úplně novým zpracová-
ním klasického příběhu o rodině, jejíž 
poklidný život se obrátí naruby, když 
se v jejich domě začnou dít podivné 
věci. Útoky děsivých bytostí se stále 
stupňují a rodina musí čelit nejhorší 
noční můře ve chvíli, kdy zmizí jejich 
nejmladší dcera.
Režie: G. Kenan / Hrají: Sam Roc-
kwell, Rosemarie DeWitt , Jared Harris

8. 6. ve 20.00
Klub rváčů
Drama / USA, Německo (1999) / 
139min / PROJEKT 100, titulky / 
90,- / 15+
Mainstreamový fi lm, který naprosto 
narušil pravidla mainstreamu a uká-
zal na velkém plátně šokující násilné 
scény, obnažené pohlavní orgány a in-
teligentní terorismus. Komplikovaná 
dějová skládanka adaptující stejno-
jmenný a podobně převratný román 
Chucka Palahniuka pracující s od-
věkým motivem dvojníka. Katalogy 

z IKEA, Meat Loafova prsa, pěsti ve 
tmě, tučňáci, liposukce a mýdlo. Sní-
mek, který bude za sto let ve všech 
učebnicích dějin fi lmu.
Režie: D. Fincher / Hrají: Edward 
Norton, Brad Pitt , Helena Bonham 
Carter

9. 6. a 5. 7. v 17.00
Samba
Drama / Francie / 120min / titulky / 
70,- / 12+
Samba se do Francie přistěhoval před 
deseti lety ze Senegalu. Pracuje načer-
no v různých zaměstnáních a doufá, že 
brzy dostane povolení k trvalému po-
bytu. Jeho neradostná rutina se změní, 
když potká Alice – manažerku, která 
trpí syndromem vyhoření.
Režie: O. Nakache, E. Toledano / Hra-
jí: Omar Sy, Charlott e Gainsbourg, Ta-
har Rahim

10. a 22. 6. v 17.00 a 1. 7. v 19.30
Dior a já
Dokument / Francie / 89min / titulky 
/ 100,-
Francouzský dokumentární snímek 
Dior a já otevírá divákům dveře do 
mýty opředeného světa módního 
domu Christian Dior.
Režie: F. Tcheng

11. - 16., 19., 20., 27. 28., 30. 6. a 5. 
7. (informace o časech a verzích na 
webu)
Jurský svět
Dobrodružný / USA / 125min / 
PREMIÉRA , 3D dabing i 2D dabing 
a titulky / 3D za 140,- (děti 120,-), 2D 
za 120,-
Před dvaadvaceti lety tragicky skon-
čil sen excentrického milionáře Johna 
Hammonda, který chtěl na odlehlém 
ostrově z dinosauří DNA vypěstovat 
Jurský park s živými exponáty. Od té 
doby se ale mnohé změnilo, park jede 
na plné obrátky, ročně jím projdou mi-
lióny nadšených návštěvníků, kteří s 
očima navrch hlavy sledují v akci desít-
ky „vyhynulých“ živočichů. 
Režie: C. Trevorrow / Hrají: Chris 
Pratt , Bryce Dallas Howard, Ty 
Simpkins

11. 6. v 19.30, 17. a 29. 6. v 17.00
Láska šílená
Historické drama / Rakousko, Němec-
ko / 96min / titulky / 110,- / 15+
V Berlíně začátkem 19. století mladý 
německý básník Heinrich touží po ro-
mantické sebevraždě ve dvojici a neú-
navně hledá spřízněnou lidskou duši, 
která by byla ochotná s ním dobrovol-
ně ukončit svůj pozemský život.
Režie: J. Hausner / Hrají: Birte 
Schnöink, Christian Friedel, Stephan 
Grossmann

12. 6. v 17.00
Teorie všeho
Životopisný / Velká Británie / 123min 
/ titulky / 90,- 
Příběh začíná v roce 1963, kdy má 
jednadvacetiletý Stephen Hawking, 
student kosmologie na Cambridge, 
našlápnuto ke skvělé budoucnos-
ti. Spolužáci i profesoři ho naprosto 
zbožňují, stejně jako krásná Jane, kte-
rá na téže škole studuje umění. Když 
však v osobním i profesním životě 
stane na pomyslném vrcholu, zažije 
nemilosrdný pád. Doslova. Lékařské 
vyšetření po jednom z mnoha jeho 
„nešikovných“ škobrtnutí vyřkne drs-
nou diagnózu – neléčitelné postupné 
ochrnutí nervového systému, které do 
dvou let obvykle ukončí smrt..

Režie: J. Marsh / Hrají: Eddie Red-
mayne, Felicity Jones, Charlie Cox

13. a 21. 6. a 4. 7. v 15.00
Pírkovo dobrodružství
Animovaný, dobrodružný/ Francie / 
90min / dabing/ 90,-
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká 
ani krásou peří, ani sokolí sílou. Je hu-
bený, opelichaný a žije sám v hnízdě, 
ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak 
moc by chtěl táhnout do Afriky s hej-
nem ptačích kamarádů! Až se jednoho 
dne sebere veškerou odvahu a vydává 
se za dobrodružstvím, na jehož konci 
leží vysněné africké zimoviště. 
Režie: Ch. De Vita / Mluví: Michal 
Holán, Petra Tišnovská, Bohdan 
Tůma

14. 6. v 15.00
Píseň moře
Pohádka, dětský, rodinný / Irsko /  
93min / BIO SENIOR, dabing / 70,-
V bájné krajině starých Keltů žije na 
osamělém majáku otec s dcerou a sy-
nem. Život rodiny se obrátí vzhůru 
nohama, když se ukáže, že dcerka je 
poslední z tuleních víl. Jedině ona to-
tiž může písní moře zachránit všechny 
pohádkové bytosti, které proměnila v 
kámen čarodějnice Macha.  
Režie: Tomm Moore

15. a 24. 6. ve 20.00
Rudá mašina
Historický, sportovní / USA, Rusko / 
85min / titulky / 100,-
Celovečerní dokument pojednává o 
Sovětském svazu a o nejúspěšnějším 
uskupení sportovní historie - o hoke-
jovém týmu Rudá armáda. Příběh, vy-
právěný z pohledu jeho kapitána Slavy 
Fetisova, popisuje přerod národního 
hrdiny do role politického nepřítele. 
Režie: G. Polsky / Hrají: Slava Fetisov, 
Vladislav Tretiak, Scott y Bowman, 
Vladimir Pozner

16. 6. v 17.30
Kobry a užovky
Drama / ČR / 111min / 80,- / 15+
Užovka je ztracen ve svém vlastním 
životě. Ale naskytne se mu šance, kte-
rou nehodlá promarnit. Jeho bratr 
Kobra je magor, nezodpověděné dítě 
a feťák, bydlící s věčně opilou matkou. 
Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky. 
Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka 
mohl být už konečně šťastný, se objeví 
Kobra. 
Režie: J. Prušinovský / Hrají: Matěj 
Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek 

18. 6. v 17.00, 22. 6. a 2. 7. v 19.30
Poutník - nejlepší příběh
Paula Coelha
Životopisné drama / Brazílie, Španěl-
sko / 112min / PREMIÉRA , titulky / 
110,- / 12+
Paulo Coelho je jedním z nejznáměj-
ších a nejprodávanějších spisovate-
lů všech dob. Ale jeho mládí nebylo 
tak přímočaré a snadné jako souhrn 
jeho spisovatelských úspěchů. Nepo-
chopený kluk a rebelující mladík se 
však změnil v muže, který jde za svým 
snem: stát se slavným a uznávaným 
spisovatelem.
Režie: D. Augusto / Hrají: Júlio And-
rade, Ravel Andrade, Fabiana Gugli

18. a 24. 6. v 17.30, 20. a 27. 
v 17.00 a 30. 6. v 19.30
Andílek na nervy
Komedie / ČR / 105min/ PREMI-
ÉRA  / 110,- / 12+
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Vikto-


