STRANA 27
ních čísel čárového kódu, který má
vytetovaný vzadu na krku. Agent 47
není obyčejný člověk, představuje
vrchol tajného genetického výzkumu. Stojí na konci vývojové řady,
jeho existence navazuje na 46 předchozích klonovaných agentů, obdařených neuvěřitelnou silou, rychlostí
a inteligencí. Jeho nadcházejícím cílem je korporace, která má v úmyslu zmocnit se vytvořeného genu a
vytvořit armádu zabijáků, jejichž
schopnosti předčí dokonce i vlastnosti agenta 47.
Režie: A. Bach/ Hrají: Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware,
Ciaran Hinds, Thomas Kretschnmann
6. 9. v 19.30
Šílený Max: Zběsilá cesta
Akční, Sci-Fi / USA / 120min / titulky 2D / 80,- / 15+
Režisér George Miller, duchovní
otec legendární série „Šílený Max“,
se v dalším pokračování vrací do
světa bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho. Šílený Max, pronásledovaný svou minulostí, je přesvědčen, že
jediný způsob, jak přežít, je vydat se
na osamělou pouť.
Režie: G. Miller / Hrají: Charlize
Theron, Tom Hardy, Zoë Kravitz
6. a 9. 9. ve 20.00, 22. 9. v 17.30
Krycí jméno U. N. C. L. E.
Akční, dobrodružný / USA /
116min / titulky / 100,Hlavními postavami filmu, zasazeného do první poloviny šedesátých let
minulého století, do doby vrcholící
studené války, jsou agent CIA Solo a
agent KGB Kuryakin, kteří jsou nuceni odložit dlouholeté nepřátelství
a spolupracovat. Cílem je překazit
plány tajemné mezinárodní zločinecké organizace, která chce šířit jaderné zbraně. Musí závodit s časem,
aby vědce našli a zabránili celosvětové katastrofě.
Režie: G. Ritchie/ Hrají: Alicia Vikander, Armie Hammer, Elizabeth
Debicki, Henry Cavill, Jared Harris
7. 9. v 17.30 Bio Senior, 23. 9.
14.30 BABY BIO
Život je život
Komedie / ČR / 95min / 80,- / 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 naprostí exoti a mimoňové. A
nejmladší dcera? Tak ta je zase milostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct,
je těhotná, a neví s kým.
Režie: M. Cieslar / Hrají: Ondřej
Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková
7. 9. v 19.30
Dáma ve zlatém
Životopisný / USA / 110min / titulky / 80,- / 12+
Pozoruhodný skutečný příběh ženy,
která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti 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 Altmannová rozhodne získat zpět rodinný
majetek, který jí byl zabaven nacisty.
Režie: S. Curtis / Hrají: Jamie Dor-

Kultura
nan, Dakota Johnson, Marcia Gay
Harden
7. 9. ve 20.00
Úžasný Boccaccio
Historický, komedie / Itálie, Francie
/120min / titulky / Filmový klub /
90,- / 15+
Podle mistrovského díla DEKAMERON; - Florencie 13. století, šíří se
mor. Tři chlapci a sedm dívek se rozhodnou odejít z města a hledají útočiště daleko od strašných následků
choroby. Krátí si chvíle povídáním
příhod o čemkoliv, ale jedno musí
mít společné - musí být o lásce. O
lásce, která jim pomůže zapomenout
na těžkou a nejistou dobu, ve které
žijí.
Režie: P. Taviani, V. Taviani / Hrají:
Carolina Crescentini, Flavio Parenti,
Vittoria Puccini
8. 9. v 17.00
Bláznivá dovolená
Dobrodružná komedie / USA /
96min / titulky / 100,Další generace Griswoldů v tom zase
lítá. Dospělý Rusty Griswold kráčí
ve stopách svého otce a v naději na
posílení rodinných pout se rozhodne
překvapit svou ženu Debbie a jejich
dva syny cestou zpět do Ameriky, do
rodinného „oblíbeného zábavního
parku“ Walley World.
Režie: J. F. Daley, J. M. Goldstein/
Hrají: Ed Helms, Chevy Chase,
Chris Hemsworth, Christina Applegate
8. 9. v 19.30
Filmový dobrodruh Karel Zeman
Dokument / ČR / 102min / 70,Životopisný film, ohlížející se za životem, prací a významem génia světové kinematografie. Odhaluje inspirující zdroje jeho práce a nahlíží
do kuchyně průkopníka filmových
triků. Se současnými filmaři se snažíme zjistit, proč jsou jeho filmy stále
aktuální a v mnoha směrech dosud
nepřekonané. T. Gilliam, T. Burton,
K. Yamamura a další hovoří o své inspiraci K. Zemanem. Jeho film Vynález zkázy se v 50. letech promítal v
70 zemích světa, jen v New Yorku v
96 kinech najednou.
Režie: T. Hodan / Hrají: Terry Gilliam, Tim Burton, Ludmila Zemanová, Karel Hutěčka, Kosei Ono, Paul
Wells
8. a 27. 9. ve 20.00
Terminátor: Genisys
Akční sci-fi thriller / USA / 126min
/ 2D titulky / 110,- / 12+
Slavný režisér James Cameron po
shlédnutí filmu prohlásil, že právě
viděl snímek, který může být právem považovaný za třetí díl, navazující na jeho dva Terminátory. Větší
punc kvality, než pochvalu od „otce
zakladatele“, film získat nemohl. Cameron to řekl i přesto, že si Terminator: Genisys s původním příběhem
pohrává 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
9. 9. v 17.00, 20. 9. v 19.30
Pride
Komedie, drama / Francie, Velká
Británie / 120min / titulky / 90,- /

15+
Film dle skutečné události - britskou
premiérkou je M. Thatcherová, tzv.
Železná lady. Za dob její vlády vrcholí v zemi nepokoje horníků. Během Gay Pride v Londýně se skupina aktivistů rozhodne pomoci jejich
rodinám a uspořádají sbírku. Odborový svaz horníků se ale zdráhá pomoc přijmout. Neradi by totiž čelili
obvinění, že hornický svaz sympatizuje s gay hnutím. Aktivisté se ale
vydají přímo do menší vesnice ve
Wallesu, kde hodlají předat výtěžek
přímo rodinám; vše nakonec vyústí
v překvapivé partnerství.
Režie: M. Warchus/ Hrají: Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West,
Joseph Gilun, George MacKay
9. a 15. 9. v 19.30, 22. 9. v 17.00
Schmitke
Mysteriózní detektivka / ČR, Německo / 94min / 90,- / 15+
Mysteriózní detektivka o pátrání po
chuti do života na vrcholcích Krušných hor. Schmitke je postarší německý konstruktér, jehož osamělý
život se skládá z práce a ukecaného
mladého kolegy. Když je jednoho
dne pověřen opravou nevysvětlitelně
skřípající staré turbíny, kterou kdysi
navrhl, není z výletu na českou stranu Krušných hor příliš nadšen. Podivný kraj hlubokých lesů, zchátralých dolů a neméně podivných lidí
v něm mnoho důvěry nevyvolá, ale
když se mu přes noc záhadně ztratí kolega, musí i Schmitke vstoupit
mezi mlhou zahalené stromy.
Režie: Š. Altrichter / Hrají: Peter Kurth, Johann Jürgens, Helena
Dvořková, Jakub Žáček, Petr Vršek
10. a 12. 9. v 17.00, 27. 9. v 19.30
American Ultra
Akční komedie / USA / PREMIÉRA / titulky / 110,- / 12 +
Mike, hulič trávy, žije v malém ospalém městečku se svojí přítelkyní
Phoebe. Jeho náplní dne je práce v
marketu a obstarání kvalitního „matroše“. Ani by ho nenapadlo, že by
mohl řešit závažnější věci …až do té
noci, kdy se objeví neznámí lidé…
Mike záhy zjišťuje, že je spícím agentem. K jeho smůle ale agentem určeným k likvidaci. Všichni mu jdou po
krku, a Mikovi nezbývá nic jiného,
než v sobě najít kuráž a začít bojovat.
Režie: N. Nourizadeh/ Hrají: Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, John
Leguizamo
10. 9. ve 2D a 21. 9. ve 3D v 17.30
Jurský svět
Dobrodružný / USA / 125min / 2D
i 3D dabing / 3D 130,-, 2D 110,Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna Hammonda, který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA
pořídit Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park jede na plné obrátky, ročně
jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří s očima navrch hlavy
sledují v akci desítky „vyhynulých“
živočichů.
Režie: C. Trevorrow / Hrají: Chris
Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty
Simpkins
10., 11., 12. a 21. 9. v 19.30
Sinister 2
Horor / USA / 97min / PREMIÉRA / titulky / 110,- / 15 +
Do opuštěného venkovského domu
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se nastěhuje Courtney se svými devítiletými syny, Dylanem a Zachem.
Brzy ale zjistí, že asi nejsou mezi stěnami domu až tak úplně sami. Na
scénu krvavého příběhu se vrací stará promítačka a filmy, kamera, duše
dětí zavražděné rodiny, využité jako
oběť něčemu, či někomu. Malý Dylan se mění, chová se stále záhadněji,
a zdá se být pod vlivem divných sil.
Bagulova chvíle se blíží…
Režie: C. Foy / Hrají: Shannyn
Sossamon, James Ransone, Nicholas King, Tate Ellington, Dartanian
Sloan
Od 10. 9. (informace o časech a
termínech projekcí na webu)
Gangster Ka
Kriminální, thriller / ČR / PREMIÉRA / 100min / 130,- / 12 +
Film Gangster Ka je natočen podle námětu J. Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Radim
Kraviec alias Káčko se vyznačuje
vysokou inteligencí a talentem pro
dokonalý podvod. Mrknutím oka
okrádá stát o miliardy korun. Káčka
nečekaně zradí jeho pravá ruka, Albánec Dardan, který spolupracuje s
hospodářskou kriminálkou. Rozjíždí
nelítostnou mašinerii pomsty. Káčko
překračuje pomyslnou hranici mezifinančním zločincem a nelítostným
řezníkem…
Režie: J. Pachl / Hrají: Hynek Čermák, Jaromír Hanzlík, Miroslav
Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden
12. 9. 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 vzhůru nohama, když se ukáže, že dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině
ona totiž může písní moře zachránit
všechny pohádkové bytosti, které
proměnila v kámen čarodějnice Macha.
Režie: Tomm Moore
12. a 23. 9. ve 20.00
Vetřelci: Režisérský sestřih
Sci-Fi, horor / USA, Velká Británie /
obnovená premiéra / FK / 154min /
titulky / 100,- / 12 +
Obnovená digitální premiéra kultovního sci-fi. Důstojnice Ripleyová, která
jako jediná přežila boj v nákladní lodi
Nostromo s vesmírným vetřelcem, je
po několika letech nalezena záchrannou lodí a vrací se zpět na Zemi. Když
už se zdá, že je po všem, začíná horor
znova, tentokrát na vzdálené kolonizované planetě. Nyní ne všichni proti
jednomu, ale Ripleyová se skupinou
speciálně vycvičených vojáků proti tisícihlavé smrtící síle vetřelců.
Režie: J. Cameron / Hrají: Sigourney
Weaver,Michael Biehn, Paul Reiser,
Lance Henriksen, Carrie Henn
13. 9. v 15.00, 20. 9. v 15.30
Mimoni
Animovaný, Komedie / USA /
100min / dabing / 110,- (děti 90,-)
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč
vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie
Mimoni!
Režie: P. Coffin, K. Balda / Mluví:
Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří
Klem

