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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 
milióny nadšených návštěvníků, kte-
ří s očima navrch hlavy sledují v akci 
desítky „vyhynulých“ živočichů. 
Režie: C. Trevorrow / Hrají: Chris 
Pratt , Bryce Dallas Howard, Ty 
Simpkins

5. a 21. 7. ve 20.00, 25. 7. v 17.00
Život je život
Komedie / ČR / 95min / 110,- od 
21. 7. 100,- / 12+
Hlava rodiny, morousovitý a přísný 
František by po boku svých tří dcer 
rád viděl schopné a úspěšné muže. 
Jenže... Nejstarší dcera se musí i se 
svým neúspěšným mužem nastěhovat 
zpět k rodičům a v rámci možností se 
dál snaží otěhotnět. Té prostřední se 
zas neomylně lepí na paty jenom na-
prostí exoti a mimoňové. A nejmladší 
dcera? Tak ta je zase milostně úspěš-
ná až moc. Je jí šestnáct, je těhotná a 
neví s kým.
Režie:  M. Cieslar / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Simona Stašová, Tereza Vo-
říšková

17. a 19. 7. v 17.00
Daleko od hlučícího davu
Romantický, drama / USA / 119min 
/ titulky / 110,- / 12+
Bathsheba je krásná a také hodně své-
hlavá. A jako mnoho svobodomysl-
ných žen, to ani ona nemá lehké. Tím 
spíše, že žije ve viktoriánské Anglii 
druhé poloviny 19. století. Bathshe-
ba se v okamžiku, kdy po svém strýci 
zdědí usedlost v panství Wessex, pro-
mění z obyčejné venkovské dívky v 
nezávislou a cílevědomou statkářku. 
A to z ní dělá lákavou partii pro to, 
čemu se zatím snaží vyhnout - man-
želství. 
Režie: T. Vintenberg / Hrají: Carey 
Mulligan, Matt hias Schoenaerts, Tom 
Sturridge, Michael Sheen

17. a 24. 7. v 19.30, 18. a 19. 7., 4. 
8. ve 20.00, 25. a 31. 7. v 17.30 (in-
formace o verzích na webu)
Terminátor: Genisys
Akční sci-fi  thriller / USA / 126min / 
2D i 3D titulky / 2D 120,-, 3D 150,- 
/ 12+
Slavný režisér James Cameron po 
shlédnutí fi lmu prohlásil, že právě vi-
děl snímek, který může být právem 
považovaný za třetí díl, navazující 
na jeho dva Terminátory. Větší punc 
kvality než pochvalu od „otce zakla-
datele“ fi lm získat nemohl. Came-
ron to řekl i přesto, že si Terminator: 
Genisys s původním příběhem po-
hrává a dost zásadně mění pravidla 
hry. Kvalitní a originální příběh byl 
hlavním důvodem, proč se k jedné ze 
svých nejslavnějších rolí vrátil Arnold 
Schwarzenegger.
Režie: A. Tailor / Hrají: Arnold 
Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai 
Courtney, Jason Clarke 

17. a 26. 7. ve 20.00, 18., 19. a 24. 
7. v 17.30
Domácí péče
Lidská komedie / ČR / 92min / 
120,-
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při 
své práci na jihomoravském venkově 
ošetřuje spoustu rázovitých místních 
pacientů. Když se však dozví, že sama 
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat 
mimo prostředí, které zná. Díky dceři 

jednoho z pacientů začíná objevovat 
svět alternativního léčení a díky němu 
snad i sebe samu. To vše k velké ne-
libosti manžela Ladi, který na tyhle 
„hňupoviny“ nevěří. 
Režie: S. Horák / Hrají: Alena Mihu-
lová, Bolek Polívka, Tatiana Vilhel-
mová, Sára Venclovská, Zuzana Kró-
nerová

18. 7. ve 20.00
André Rieu: Maastrichtský koncert 
2015 – ŽIVĚ
Koncert / cca 180min včetně 15min 
pauzy / 250,- (senioři a studenti za 
200,-)
Přímý satelitní přenos koncertu. An-
dré Rieu známý širokému publiku 
jako Král valčíků se specializuje na 
takzvanou lehkou klasiku. Tradičně 
ho doprovodí známý Johann Strauss 
Orchestra spolu se soprány a tenory 
a dojde i na speciální hosty. Maast-
richtské koncerty jsou Andrého nej-
populárnější, a ten letošní by měl 
být navíc podle jeho vlastních slov 
tím největším a nejokázalejším. A vy 
můžete být u toho!!! Večerem pro-
vází moderátor, který bude přímo v 
průběhu koncertu zpovídat Andrého 
v zákulisí exkluzivně pro publikum v 
kinech. Komentáře jsou v angličtině a 
holandštině s anglickými titulky.

19. 7. a 4. 8. v 19.30, 23. 7. v 17.30
Andílek na nervy
Komedie / ČR / 105min/ 100,- / 
12+
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Vikto-
rie si musí po smrti matky vybrat, zda 
žít v dětském domově nebo na malé 
vesnici s otcem, kterého nikdy nevi-
děla. Venkovské prostředí na ni zpo-
čátku působí jako zoo plné exotů, kte-
ří jsou sice zajímavou náplní pro její 
blog, ale žít se s nimi nedá. Její otec 
navíc úspěšně vzdoruje všem poku-
sům o převýchovu a raději se věnuje 
své praxi zvěrolékaře a poklidnému 
popíjení s kamarády.
Režie: J. Šajmovič / Hrají: Pavel Řez-
níček, Anna Kadeřávková, Petra Čer-
nocká

20. 7. v 19.30, 2. 8. v 17.00
Slow West
Western, road movie / V. Británie, 
N. Zéland / 84min / titulky / 80,- / 
15+
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skot-
ska do amerického Colorada 19. 
století, aby pátral po ženě, kterou 
miluje. Evropskému zelenáčovi dělá 
společnost nájemný zabiják Silas, 
který souhlasil, že ho za úplatu na 
cestě ochrání. Divoký západ však 
není místo, kde by věci vycházely 
přesně podle plánu, a tak Jay zažije 
během svého putování celou řadu 
zvratů. Slow West je western ostrý 
jako sůl v ráně. 
Režie: J. Maclean / Hrají: Michael 
Fassbender, Kodi Smit-McPhee, Ca-
ren Pistoriusová, Ben Mendelsohn

22. 7. a 5. 8. v 19.30
V hlubinách
Th riller / Norsko / 106min / titulky 
/ 100,- / 15+
„Když se vaše největší dobrodruž-
ství promění ve vaši nejhorší noční 
můru.“ Na začátku 80. let se v Nor-
sku rozmohl doslova ropný boom. 
Pett er, profesionální potápěč, a jeho 
bratr Knut mají potřebnou disciplí-
nu, sílu a odvahu, aby se vydali na 
nejnebezpečnější misi na světě – na 
dno Severního moře. Avšak nenadá-

lá tragická nehoda vše změní. Pett er 
je vyslán na riskantní cestu, na kte-
ré ztrácí přehled o tom, kdo tahá za 
jeho nitky osudu a postupně zjišťu-
je, že tato mise je nad jeho síly a že v 
sázce je jeho život.    
Režie: E. Skjoldbjærg / Hrají: Aksel 
Hennie, Wes Bentley, Stephen Lang

23. 7. v 17.30, 25. 7. v 19.30
Bojovník
Drama, sportovní / USA / 120min / 
PREMIÉRA   / titulky / 120,- / 12+
Boxer Billy je na vrcholu své slávy, 
navzdory jeho úspěšné kariéře, ho 
manželka prosí, aby s boxem skon-
čil. Během jednoho večírku odchod 
oznámí. Vše se změní ve chvíli, kdy 
je jeho manželka neúmyslně zabi-
ta během potyčky s jiným boxerem. 
Billyho svět se hroutí, když mu soud 
odebere kvůli jeho nevyrovnané po-
vaze dceru z opatrovnictví, je jeho 
poslední nadějí návrat do světa boxu. 
Za pomoci trenéra se pokusí získat 
svoji dceru zpět… 
Režie: A. Fuqua  / Hrají:  Jake 
Gyllenhaal,  Rachel McAdams, 
Oona Laurence, Forest Whitaker

23., 24., 25. a 29. 7. ve 20.00, 2. 8. 
v 17.30
Papírová města
Romantický, drama / USA / PRE-
MIÉRA   / titulky / 110,- / 12+
Hlavní hrdina Quentin má od dět-
ství rád nespoutanou sousedku Mar-
go a je jejím tajným ctitelem. Jedné 
noci ho nečekaně vytáhne na podi-
vuhodnou trestnou výpravu namí-
řenou proti bývalému příteli. Jenže 
druhý den ráno jejich společné dob-
rodružství skončí. Margo ve škole 
chybí. Quentin začne pátrat a brzy si 
uvědomí, že Margo miluje záhady a 
také, že pro něj zanechala určité sto-
py a zašifrované vzkazy. Jak moc ji 
vlastně zná? A co jsou to ta papírová 
města, o kterých Margo mluvila? 
Režie: J. Schreier / Hrají:  Nat Wolff , 
Cara Delevingne, Austin Abrams, 
Halston Sage

24. 7. v 17.00
Dáma ve zlatém
Životopisný / USA / 110min / titul-
ky / 110,- / 12+
Pozoruhodný skutečný příběh ženy, 
která se rozhodla dosáhnout spra-
vedlnosti a za každou cenu bojovat 
o dědictví, které její rodině právem 
náleželo. Šedesát let poté, co byla za 
druhé světové války nucena utéct z 
milované Vídně, se Maria Altman-
nová rozhodne získat zpět rodinný 
majetek, který jí byl zabaven nacisty.  
Režie: S. Curtis / Hrají: Jamie Dor-
nan, Dakota Johnson, Marcia Gay 
Harden

25. 7. v 15.00
Píseň moře
Pohádka, dětský, rodinný / Irsko /  
93min / dabing / 70,-
V bájné krajině starých Keltů žije na 
osamělém majáku otec s dcerou a 
synem. Život rodiny se obrátí vzhů-
ru nohama, když se ukáže, že dcer-
ka je poslední z tuleních víl. Jedině 
ona totiž může písní moře zachránit 
všechny pohádkové bytosti, které 
proměnila v kámen čarodějnice Ma-
cha.  
Režie: Tomm Moore

27. 7. v 19.30
Stále spolu
Dokument / ČR / 75min/ 80,- 

Petr a Simona spolu žijí dvacet pět 
let. Mají devět dětí, se kterými bydlí 
v maringotkách na šumavské louce – 
bez televize, počítače a tekoucí vody. 
Autoritativní Petr potomky vede ke 
svobodě a souznění s přírodou a zá-
roveň se je snaží chránit před škod-
livým vlivem konzumní společnosti. 
Do školy chodí děti jen na přezkou-
šení - vysokoškolsky vzdělání rodiče 
je učí doma. Rodinná soudržnost 
působí na první pohled idylicky. 
Film zkoumá, jaká je cena za svo-
bodný život stranou společnosti, a 
ptá se: existuje recept na ideální ro-
dinu? 
Režie: Eva Tomanová / Scénář: Eva 
Tomanová / Kamera: Petr Koblov-
ský, Jiří Krejčík ml., Michal Vojkův-
ka, Patrik Balonek

27. a 28. 7. ve 20.00
Bez kalhot XXL
 Komedie / USA / 115min / titulky 
/ 100,-
Děj fi lmu navazuje na první fi lm tři 
roky poté, kdy Mike ukončil svou vr-
cholnou kariéru striptéra a i zbývají-
cí členové striptérské skupiny Králo-
vé Tampy se chystají hodit ručník do 
ringu. Ale chtějí to udělat po svém: 
společně s legendární hlavní hvěz-
dou Magickým Mikem chtějí vstou-
pit do světel refl ektorů v posledním 
dech beroucím představení v Myrt-
le Beach a udělat tak tlustou čáru za 
minulostí.
Režie: G. Jacobs / Hrají: Adam Ro-
driguez, Andie MacDowell, Elizabe-
th Banks, Channing Tatum

30. 7. v 17.00
Vynález zkázy
Dobrodružný, fantasy, rodinný / ČR 
/ PREMIÉRA  / 78min / 70,-
Slavný fi lm Karla Zemana vznikl v 
roce 1958 na motivy románů Jule-
se Vernea a s použitím výtvarných 
předloh původních verneovských 
ilustrátorů Riona a Benneta. Kom-
binace kresleného a hraného fi lmu 
dosáhla zde neobyčejného sjedno-
cení díky detailně propracovanému 
výtvarnému pojetí, které začínalo u 
kreslených kulis a končilo u kostýmů 
a masek hereckých představitelů.
Režie: K. Zeman / Hrají: Arnošt Na-
vrátil, Lubor Tokoš, Miloslav Holub

Ve 3D 30. 7. v 17.30, ve 2D 1. 8. 
v 17.30 a 5. 8. ve 20.00
Ant-man
Akční, sci-fi  / USA / 117min / 2D 
i 3D dabing, 2D také titulky / 2D 
120,- (děti 100,-), 3D 155,- (děti 
135,-)
Bývalý zloděj Scott , vybavený pozo-
ruhodnou schopnosti zmenšit své 
fyzické rozměry, ale současně zná-
sobit svou sílu, se musí ujmout role 
hrdiny a pomoci svému mentorovi 
doktorovi Hankovi ochránit tajem-
ství, skrývající se v jeho úžasném 
obleku Ant-Mana, před zcela nový-
mi nebezpečími, která ho ohrožují. 
Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě 
nepřekonatelným překážkám nuce-
ni naplánovat a provést rafi novanou 
loupež, která zachrání celý svět.
Režie: P. Reed / Hrají: Paul Rudd, 
Michael Douglas, Michael Peña, 
Evangeline Lilly

30., 31. 7. a 3. 8. v 19.30
Iracionální muž
Mysteriózní/ Francie / PREMIÉRA  
/ 96min / titulky / 120,- 
Uznávaný profesor fi lozofi e Abe je 


