STRANA 28
13. 9. v 17.00
Ant-man
Akční, sci-fi / USA / 117min / 2D
dabing / 80,Bývalý zloděj Scott, vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit své
fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role
hrdiny a pomoci svému mentorovi
doktorovi Hankovi ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném
obleku Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují.
Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě
nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést rafinovanou
loupež, která zachrání celý svět.
Režie: P. Reed / Hrají: Paul Rudd,
Michael Douglas, Michael Peña,
Evangeline Lilly
14. 9. v 17.00
Iracionální muž
Mysteriózní/ USA / 96min / titulky /
100,Uznávaný profesor filozofie Abe je už
víc než rok emocionálně na dně. Nemůže psát, nemůže dýchat, nemůže
si vzpomenout na smysl života. Jeho
jediným přítelem je alkohol. Abe přijíždí učit na fakultu do malého města.
Brzy se zaplétá se dvěma ženami – s
osamělou profesorkou Ritou a se svou
nejlepší studentkou Jill. Při jednom
obědě vyslechnou Abe a Jill zvláštní
konverzaci cizích lidí u vedlejšího stolu. Tento okamžik Abea změní, a on si
začne plnými doušky vychutnávat život. Tato změna spustí řetězec událostí, které ovlivní jeho, Ritu i Jill navždy.
Režie: W. Allen / Hrají: Emma Stone,
Joaquin Phoenix, Parker Posey, Meredith Wagner
14. 9. v 17.30
Mission: Impossible – Národ grázlů
Akční thriller / USA / 132min / titulky / 100,-, / 12+
Ethan Hunt je zvyklý vyrážet na mise,
jejichž úspěšné splnění je nemožné, a
jde znovu po krku těm největším grázlům současného světa. A jak je dobrým zvykem, většinu krkolomných
kaskadérských scén točil Tom Cruise
sám a bez dubléra, a tak budou diváci
společně s hlavními hrdiny cestovat
po celém světě, proletí se Airbusem
(zvenčí), sklouznou se po střeše vídeňské opery a zazávodí si sporťákem
na marocké dálnici.
Režie: Ch. McQuarie / Hrají: Tom
Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg,
Alec Baldwin
14. 9. v 19.30, 24. 9. v 17.00
Bojovník
Drama, sportovní / USA / 120min /
titulky / 90,- / 12+
Boxer Billy je na vrcholu své slávy. Navzdory jeho úspěšné kariéře, ho manželka prosí, aby s boxem skončil. Během večírku tedy oznámí odchod. Vše
se změní, když je jeho manželka neúmyslně zabita během potyčky s jiným
boxerem. Billyho svět se hroutí. Když
mu soud odebere kvůli jeho nevyrovnané povaze 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
14. 9. ve 20.00
Pudr a benzín
Hudební, komedie / ČR / Filmový
klub / 94min / 70,-

Kultura
Voskovec s Werichem zde vytvořili
svéráznou dvojici - nešikovného řidiče autokaru a stejně nešikovného
dopravního strážníka, kteří se zamilují do mladé herečky. Jejich potřeštěné námluvy sice nevyjdou, zato se
z obou kumpánů stanou úspěšní revuální komici.
Režie: J. Honzl / Hrají: Jiří Voskovec, Jan Werich, Ela Šárková, Bohuš
Záhorský, Vojta Plachý-Tůma
15. 9. v 17.00
Vynález zkázy
Dobrodružný, fantasy, rodinný / ČR
/ 78min / 70,Slavný film Karla Zemana vznikl v
roce 1958 na motivy románů Julese Vernea a s použitím výtvarných
předloh původních verneovských
ilustrátorů Riona a Benneta. Kombinace kresleného a hraného filmu
dosáhla zde neobyčejného sjednocení díky detailně propracovanému
výtvarnému pojetí, které začínalo u
kreslených kulis a končilo u kostýmů
a masek hereckých představitelů.
Režie: K. Zeman / Hrají: Arnošt Navrátil, Lubor Tokoš, Miloslav Holub
16. 9. v 19.30
Mallory
Dokument / ČR / 101min / 80,13 let na cestě ze dna v dokumentárním filmu Heleny Třeštíkové
S Mallory se život nemazlil, ona se
však po porodu syna dokázala vymanit z drogové závislosti a zvládla
i období, kdy se ocitla s dítětem na
ulici a žila jako bezdomovec. Mallory dnes studuje na střední odborné škole obor Sociální činnost, a
své uplatnění nakonec nalezla v pomoci těm, jejichž životy zná nejlépe
– lidem na okraji společnosti. Film
Mallory je tak kromě jiného filmem
o naději, že každý má šanci změnit
svůj život.
Režie: H. Třeštíková
17., 18. a 27. 9. v 17.00, 19. 9.
v 19.30, 24. 9. v 17.30
Nikdy není pozdě
Hudební, komedie / USA / 101min
/ titulky / 120,- / 12 +
Meryl Streep se nám představuje
tak, jak jsme ji dosud nepoznali - v
roli rockové zpěvačky a kytaristky.
V původním snímku, plném živých
hudebních vystoupení, ztvárnila postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své
sny o rock‘n‘rollové slávě dopustila
nepřeberného množství životních
chyb. Během návratu domů dostává
tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby napravit a změnit se.
Režie: J. Demme / Hrají: Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie
Gummer, Audra McDonald, Rick
Springfield
17., 18. a 25. 9. v 19.30
LOVE
Drama / Francie / PREMIÉRA /
130min / titulky / 100,- / 18 +
LÁSKA stojí mimo dobro a zlo.
LÁSKA je genetická potřeba. LÁSKA je změněný stav vědomí. LÁSKA
je tvrdá droga. LÁSKA je duševní
choroba. LÁSKA je mocenská hra.
LÁSKA přesahuje lidské já. LÁSKA
je oslepující světlo. LÁSKA je sperma, tekutiny a slzy. LÁSKA je vzrušující sexuální melodrama o chlapci,
dívce a DALŠÍ DÍVCE.
Režie: G. Noé / Hrají: Aomi
Muyock, Klara Kristin, Juan Saaved-

ra, Gaspar Noé
17. a 22. 9. ve 20.00, 18., 19., 20. a
28. 9. v 17.30, 26. 9. v 17.00
Labyrint: Zkoušky ohněm
Akční sci-fi / USA / PREMIÉRA /
129min / titulky 2D i 3D / 2D 110,-,
3D 140,- / 12 +
Když Thomas s kamarády dokázali uniknout z vražedného labyrintu,
chtěli se vrátit ke svým starým životům. Nemohli se ale splést víc. Místo svobody je čekal pouhý postup
do druhé fáze zkoušky, připravené
organizací Z.L.S.N. Pro Thomase a
ostatní tak běhání zdaleka nekončí.
Jejich další útěk je zavede na Spáleniště, nejvíce sežehnutou část planety, plnou nepředstavitelných překážek. Sluneční erupce sežehly Zemi
na popel a proměnily ji v pustinu.
Světové vlády se zhroutily – a s nimi
i řád a právo.
Režie: W. Ball / Hrají: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Esposito,
Aidan Gillen
19. a 26. 9. v 15.30
Uuups! Noe zdrhnul…
Rodinný, animovaný / Německo,
Lucembursko, Belgie, Irsko / 86min
/ dabing / 90,Zvířátka Dejv a jeho syn Finík jsou
Raťafáci - nemotorní a podivně vyhlížející tvorečci. Ničím nevynikají,
a tak nejsou vpuštěni ani na Noemovu archu. Trikem a neúmyslnou pomocí dalších fantastických zvířátek,
Grumpíků Lísky a Ley, se na palubu dostanou. Finík a Lea nestihnou
ale odjezd. Co teď? Při hledání cesty
zpátky na archu budou muset společně přemoci nejen lstivé nepřátele,
ale také najít nové kamarády a uvědomit si, na čem v životě skutečně
záleží.
Režie: T. Genkel, S. McCormack

NJR – ZÁŘÍ 2015
21. 9. ve 20.00
Cesta vzhůru
Dokumentární film / ČR, SR /
100min / 100,- / 12 +
Film vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou
mimořádné osobní výkony stát. R.
Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě splnil sen a vystoupil na poslední z nejvyšších hor
světa K2, která mu chyběla do tzv.
Koruny Himálaje. Film se tak pro
diváka stává mimořádnou příležitostí absolvovat společně s Radkem a
jeho horolezeckými přáteli Miskou a
Trávou strastiplnou cestu na osmitisícový vrchol a stát se na malou chvíli doslova součástí expedice na K2.
Režie: D. Čálek/ Účinkují: Radek
Jaroš, Honza „Tráva“ Trávníček, Petr
„Miska“ Mašek, Martin Havlena, Lucie Výborná, Andrea Jarošová
22. 9. v 19.30
Očima fotografky
Dokumentární film / ČR, SR /
81min / 90,Film o osudech energické 84leté Zuzany Mináčové, která patří k
největším osobnostem slovenské a
české fotografie. Vystavovala v 30
zemích, a její fotografie světových
filmových hvězd z festivalů jsou legendární. Vydá se na nejtěžší cestu, na místo, kde jako 13letá zažila
nejděsivější momenty svého života.
Najde tam konečně klid? Mináčová
vás, s humorem pro ni typickým,
provede zásadními zvraty 20. století
- nacismem, komunismem, kapitalismem, a odhalí principy své tvorby, zákulisí fotografování hvězd, ale
taky svůj dramatický osobní život.
Režie: M. Mináč / Účinkují: Matej
Mináč, Zdeněk Piškula, Julie Ondráčková

20. a 26. 9. v 15.00
Barbie Rock´n Royals
Animovaná muzikálová pohádka /
USA / 84min / dabing / 115,- (děti
90,-)
Hlavní zápletkou je kardinální nedorozumění, kdy se princezna Courtney (Barbie), která původně mířila
na letní přípravný tábor pro dívky
s modrou krví, ocitla v kempu pro
rockery. Tady nahradila drsnou zpěvačku Eriku, kterou vlastní nedochvilnost poslala… ano, tušíte správně… mezi princezny. Ač jsou každá
z jiného těsta, najdou společnou sílu
a řeč ve výpravném hudebním finále,
které nejen jim navždy změní život.
Režie: K. Lloyd

23. 9. v 17.00
Poutník - nejlepší příběh Paula
Coelha
Životopisné drama / Brazílie, Španělsko / 112min / titulky / 80,- /
12+
Paulo Coelho je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob. Ale jeho mládí nebylo tak přímočaré a snadné,
jako souhrn jeho spisovatelských
úspěchů. Nepochopený 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
Andrade, Ravel Andrade, Fabiana
Gugli

21. 9. v 17.00
Daleko od hlučícího davu
Romantický, drama / USA / 119min
/ titulky / 90,- / 12+
Bathsheba je krásná a také hodně
svéhlavá. A jako mnoho svobodomyslných žen to ani ona nemá lehké. Tím spíše, že žije ve viktoriánské
Anglii druhé poloviny 19. století. Bathsheba se v okamžiku, kdy po svém
strýci zdědí usedlost v panství Wessex, promění z obyčejné venkovské
dívky v nezávislou a cílevědomou
statkářku. A to z ní dělá lákavou partii pro to, čemu se zatím snaží vyhnout - manželství.
Režie: T. Vintenberg / Hrají: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts,
Tom Sturridge, Michael Sheen

23. 9. v 19.30, 30. 9. v 17.00
Lví srdce
Drama, romantický / Finsko, Švédsko / 99min / titulky / 80,- / 15+
Teppo je radikální neonacista, který si pevně stojí na svých názorech
a předsudcích, ale touží i po lásce a
rodině. Když potká atraktivní servírku Sari, vše se zdá ideální, dokud
nepozná jejího malého černošského syna Rhamua. Teppo tak stojí
před těžkým rozhodnutím – splní si
svůj sen o otcovství a rodině, nebo
zůstane věrný své celoživotní víře a
přesvědčení, založené na diskriminaci, ignoranci a nenávisti?
Režie: D. Karukoski/ Hrají: Peter Franzén, Yusufa Sidibeh, Laura Birn, Jasper Pääkkönen, Pamela
Tola

