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6. 8. v 17.30, 8. a 13. 8. v 17.00
Vykolejená
Komedie / USA / PREMIÉRA  / 
125min / 110,- / 15+
Monogamie je nemožná. Tohle ži-
votní moudro vtluče rozvádějící se 
otec do hlavy malé Amy tak silně, že 
je rozhodnutá se jím zbytek života 
řídit. Výsledkem je nejen nesmírně 
pestrý milostný život jedné mladé 
ženy, ale také svérázná romantická 
komedie. Amy by spokojeně žila asi 
až do přechodu, kdyby se nerozhod-
la napsat rozhovor s velmi úspěšným 
sportovním doktorem Aaronem…
Režie: J. Apatow / Hrají: Amy Schu-
mer, Bill Hader, Tilda Swinton, Ezra 
Miller

6. 8. a 2. 9. v 19.30 
Když zvířata sní
Hororové, mysteriózní drama / Dán-
sko / PREMIÉRA  / 84min / 90,- / 
15+
Devatenáctiletá Marie, outsiderka 
v ostrovní komunitě, žije sama s ro-
diči. Nemá nikoho, kromě Danie-
la, mladého muže okouzleného její 
divokou povahou. Místní lidé však 
mají z dívky obavy, neméně pak z její 
matky, která je upoutána na invalid-
ní vozík, trpící záhadnou chorobou. 
Když Marie zjistí, že se jí tělo mění 
– na její hrudi a zádech roste hustá 
srst – začne pátrat po utajované ro-
dinné minulosti. Po něčem, co bude 
mít nedozírné následky pro ni i pro 
celou rodinu.
Režie: J. A. Arnby/ Hrají: Sonia 
Suhl, Lars Mikkelsen, Sonja Richter

6., 8., 12., 15. a 24. 8. a 2. 9. ve 
20.00, 7. 8. v 17.30
Nesmrtelný 
Drama, sci-fi , thriller / USA / PRE-
MIÉRA  /  117min / 110,-
Průmyslový magnát, miliardář Da-
mian, již dlouho ovládá svůj svět, 
ve kterém ze své newyorské operač-
ní základny mistrovsky rozehrává 
mocenské hry. Po vzájemném od-
cizení se svou dcerou, aktivistkou 
Claire, má Damian opravdový vztah 
pouze ke svému příteli a pravé ruce 
Martinu O‘Neilovi. Ale diagnó-
za nevyléčitelné rakoviny přiměje 
Damiana podstoupit radikální lékař-
ský zákrok, „odpoutání“, který pro 
něj zvrátí běh času.
Režie: T. Singh/ Hrají: Ben Kingsley, 
Natalie Martinez, Ryan Reynolds

7. a 26. 8.  v 19.30
Bojovník
Drama, sportovní / USA / 120min / 
titulky / 110,- / 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

8., 9. a 15. 8. v 15.30, 28. 8. a 2. 9. 
v 17.30
V hlavě
Animovaný / USA / 102min / da-
bing / 3D 155,- (děti 135,-), 2D 

120,- (děti 100,-)
Období dospívání může být velice 
komplikované - také pro jedenácti-
letou Riley, která se musí se svou ro-
dinou přestěhovat do San Francisca. 
Stejně jako nás všechny, i ji ovlivňují 
emoce – Radost, Strach, Vztek, Ne-
chuť a Smutek. Emoce žijí na Hlav-
ním velitelství, což je řídící centrum 
uvnitř Rileyiny mysli, odkud Riley 
pomáhají vypořádat se s nástrahami 
všedních dní. 
Režie: P. Docter, R. Del Carmen / 
České znění: Zuzana Slavíková, Mi-
chal Bumbálek, Jaromír Meduna 

8. a 16. 8. v 17.30, 9., 19. a 23. 8. 
ve 20.00
Domácí péče
Lidská komedie / ČR / 92min / 
120,-
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při 
své práci na jihomoravském venko-
vě ošetřuje spoustu rázovitých míst-
ních 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 nelibosti manžela 
Ladi, který na tyhle „hňupoviny“ ne-
věří. 
Režie: S. Horák / Hrají: Alena Mi-
hulová, Bolek Polívka, Tatiana Vil-
helmová, Sára Venclovská, Zuzana 
Krónerová

9. a 25. 8. ve 17.00
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

13., 15. a 21. 8. v 17.30, 14. 8. a 1. 
9. ve 20.00, 30. 8. v 17.00
Fantastická čtyřka
Akční sci-fi  / USA / PREMIÉRA  
/  94min / dabing, titulky / 120,- / 
12+
Čtyři obyčejní mladí outsideři, je-
jichž cílem je interdimenzionální 
cestování. Po návratu se jim změní 
schopnosti. Sue se stane Invisible 
Woman, jež umí vytvářet silová pole, 
Johnny jako Human Torch dokáže 
vzplanout, Reed neboli Mr. Fantastic 
dokáže natahovat své tělo a z Bena je 
Th ing, kamenný obr s nadlidskou si-
lou. Po prvním šoku se dokáží spojit 
v tým, který se učí schopnosti ovlá-
dat a využívat, vše budou potřebovat 
při záchraně Země před silným ne-
přítelem.
Režie: J. Trank/ Hrají: Miles Teller, 
Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie 
Bell, Toby Kebbell

13. a 24. 8. v 19.30
Schmitke
Mysteriózní detektivka / ČR, Ně-
mecko / PREMIÉRA  /  94min / 
100,- / 15+
Mysteriózní detektivka o pátrání po 

chuti do života na vrcholcích Kruš-
ných hor. Julius Schmitke je postar-
ší německý konstruktér, jehož osa-
mělý život se skládá hlavně z práce 
a ukecaného mladého kolegy. Když 
je jednoho dne pověřen opravou ne-
vysvětlitelně skřípající staré turbíny, 
kterou kdysi navrhl, není z výletu 
na českou stranu Krušných hor pří-
liš nadšen. Podivný kraj hlubokých 
lesů, zchátralých dolů a neméně po-
divných lidí v něm mnoho důvěry 
nevyvolá, ale když se mu přes noc 
záhadně ztratí kolega, musí i Schmit-
ke vstoupit mezi mlhou zahalené 
stromy. 
Režie: Š. Altrichter / Hrají: Pe-
ter Kurth, Johann Jürgens, Helena 
Dvořková, Jakub Žáček, Petr Vršek

14. a 26. 8. v 17.00
Daleko od hlučícího davu
Romantický, drama / USA / 119min 
/ titulky / 100,- / 12+
Bathsheba je krásná a také hodně 
svéhlavá. A jako mnoho svobodo-
myslných žen, to ani ona nemá leh-
ké. Tím spíše, že žije ve viktoriánské 
Anglii druhé poloviny 19. století. Ba-
thsheba se v okamžiku, kdy po svém 
strýci zdědí usedlost v panství Wes-
sex, promění z obyčejné venkovské 
dívky v nezávislou a cílevědomou 
statkářku. A to z ní dělá lákavou par-
tii pro to, čemu se zatím snaží vy-
hnout - manželství. 
Režie: T. Vintenberg / Hrají: Ca-
rey Mulligan, Matt hias Schoenaerts, 
Tom Sturridge, Michael Sheen

14. 8. v 19.30
Vynález zkázy
Dobrodružný, fantasy, rodinný / ČR 
/ 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 
zde dosáhla 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

17. 8. v 19.30
Filmový dobrodruh Karel Zeman
Dokument / ČR / 102min / 70,-
Životopisný fi lm ohlížející se za ži-
votem, prací a významem génia svě-
tové kinematografi e. Odhaluje in-
spirující zdroje jeho práce a nahlíží 
do kuchyně průkopníka fi lmových 
triků. Se současnými fi lmaři se snaží-
me zjistit, proč jsou jeho fi lmy stále 
aktuální a v mnoha směrech dosud 
nepřekonané. T. Gilliam, T. Burton, 
K. Yamamura a další hovoří o své in-
spiraci K. Zemanem. Jeho fi lm Vy-
nález zkázy se v 50. letech promítal v 
70 zemích světa, jen v New Yorku v 
96 kinech najednou.
Režie: T. Hodan / Hrají: Terry Gilli-
am, Tim Burton, Ludmila Zemano-
vá, Karel Hutěčka, Kosei Ono, Paul 
Wells

18. 8. v 19.30
Méďa 2
Komedia / USA / 125min / dabing 
/ 100,- / 15+
Nejsprostší a nejukecanější plyšový 
medvěd na světě zdárně překonal 
pubertu a touží se usadit, oženit a 
pořídit si rodinu. Co na to ochránci 

tradičních rodinných hodnot?
Režie: S. MacFarlane / Hrají: Mark 
Wahlberg, Amanda Seyfried, Jessica 
Barth

18. 8. ve 20.00
Život je život
Komedie / ČR / 95min / 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 nastěho-
vat zpět k rodičům a v rámci mož-
ností se dál snaží otěhotnět. Té pro-
střední se zas neomylně lepí na paty 
jenom naprostí exoti a mimoňové. A 
nejmladší dcera? Tak ta je zase mi-
lostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct, 
je těhotná a neví s kým.
Režie:  M. Cieslar / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Simona Stašová, Tereza Vo-
říšková

19. 8. V 19.30
Slepá
Drama / Norsko / 96 min / 80,- / 
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 překva-
puje bohatou vizualitou, otevřeným 
přístupem k sexu i absurdním hu-
morem. Režisérovi E. Vogtovi vy-
nesla Slepá uznání na festivalech v 
Sundance a Berlíně. 
Režie: E. Vogt / Hrají: Ellen Dorrit 
Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vi-
tali

20. a 24. 8. a 1. 9. v 17.00
Pařížská blbka
Komedie / Francie / PREMIÉRA  /  
82min / titulky / 100,- / 12+
Když je vyhozena z dalšího zaměst-
nání, třicetiletá Camilla, blbka od 
narození, se rozhodne pro změnu. 
Cíl je jasný: mít život lepší než zby-
tek lidstva. Jedinou možností je stát 
se šlechtičnou, rozhodne se odletět 
do Velké Británie. Právě tam se na-
chází poslední svobodný princ, který 
nemá vadu (i když je to zrzek, ale co 
už), a který je v produktivním věku 
– princ Harry…
Režie: E. Lang, N. Saglio/ Hrají: Ca-
mille Cott in, Stéphane Bern, Antony 
Hickling

20. a 25. 8. v 17.30, 22. a 23. 8. 
v 15.30
Uuups! Noe zdrhnul…
Rodinný, animovaný / Německo, Lu-
cembursko, Belgie, Irsko / PREMIÉ-
RA  /  86min / dabing / 100,-
Zvířátka Dejv a jeho syn Finík jsou 
Raťafáci - nemotorní a podivně vyhlí-
žející tvorečci ničím nevynikají, a tak 
nejsou vpuštěni ani na Noemovu ar-
chu. Trikem a neúmyslnou pomocí od 
dalších fantastických zvířátek, Grum-
píků Lísky a Ley, se na palubu dosta-
nou. Finík a Lea nestihnou ale odjezd. 
Co teď? Při hledání cesty zpátky na 
archu budou muset společně přemoci 
nejen lstivé nepřátele, ale také si najít 
nové kamarády a uvědomit si, na čem 
v životě skutečně záleží.
Režie: T. Genkel, S. McCormack

20., 22. a 28. 8. a 1. 9. v 19.30
Dárek
Psychologický thriller / Austrálie, 
USA / PREMIÉRA  / titulky / 110,- 


