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2. 10. v 17.00, 17. 10. v 17.30
PĚKNĚ BLBĚ
Romantická komedie / USA / 

119min / titulky / 80,- / 12+
Kumail je stand-up komik, pří-

ležitostný řidič Uberu a největší 
fanoušek Akt X. Emily studuje psy-
chologii a rozhodně se teď nechce 
vázat. Alespoň do chvíle, než vyrazí 
na večer stand-up komiků. Duchapří-
tomný Kumail Emily okamžitě pad-
ne do oka, brzy je jasné, že nepůjde 
jen o záležitost na jednu noc. Naděj-
ně se rozvíjející vztah ale naruší 
záhadná nemoc, která Emily uvrhne 
do umělého spánku. V nemocnici se 
potkává Kumail s jejími svéráznými 
rodiči, kteří se s Kumailem postupně 
sbližují, což generuje řadu zábavných 
situací. Chytrá romantická komedie 
vypráví skutečný příběh populární-
ho amerického komika, který ve fi l-
mu hraje sám sebe.

Režie: M. Showalter / Hrají: 
Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly 
Hunter, Ray Romano

2. 10. v 17.30
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Komedie / Francie, Belgie / 92min 

/ titulky / 90,- / 12+
Jean-Etienne je francouzský spi-

sovatel, který žije po boku boha-
té manželky a je dokonale odtržen 
od reality. Což se mu stane osud-
ným, když v debatě propaguje svůj 
román Srdečně vás vítáme, kde řeší 
téma pomoci lidem v nouzi, lidem 
bez domova. V přímém přenosu 
vzdoruje silné kritice oponenta, kte-
rý jej napadá, že sice hezky píše, ale 
v životě se tím není schopen řídit. A 
tak Jean-Etienne, aby osobním pří-
kladem dokázal vstřícnost, veřejně 
vyzve jakoukoliv romskou rodinu k 
soužití u nich doma. Jean-Etienne 
rovnou na kameru nadiktuje i svou 
adresu. Pak se nemůže divit, že u něj 
večer zadrnčí zvonek a za vraty sto-
jí usměvavý Babik se svou početnou 
rodinou.

Režie: P. de Chauveron / Hrají: 
Christian Clavier, Ary Abitt an, Elsa 
Zylberstein, Cyril Lecomte

2., 7., 8. a 16. 10. ve 20.00
TO
Horor, drama / USA / 135min / 

titulky / 110,-
Když ve městě Derry ve státě Mai-

ne začnou mizet děti, musí skupi-
na mladých chlapců a děvčat čelit 
svým největším obavám v boji proti 
zlému klaunovi jménem Pennywise, 
jehož vražedná a násilnická historie 
se táhne napříč staletími. Film byl 
natočen podle předlohy stejnojmen-
ného románu Stephena Kinga, který 
již celá desetiletí naplňuje své čtená-
ře hrůzou.

Režie: A. Muschiett i/ Hrají: Bill 
Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn 
Wolfh ard, Sophia Lillis

2. 10. v 19.30
ŽENA V KLECI
Kriminální drama / Dánsko / 

97min / titulky / Filmový klub / 
80,- / 15+

Stačí jediný den, a paličatý komi-
sař se přes výslovný zákaz střemhlav 
vrhá do řešení případu Merete Lyn-
ggaardové, populární političky, kte-
rá před pěti lety záhadně zmizela při 
plavbě na trajektu. 

Jediným svědkem je její duševně 
nemocný bratr, který byl po události 
nalezen v podpalubí. Případ byl uza-

vřen jako jednoznačná sebevražda.
Režie: M. Nørgaard / Hrají: 

Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Son-
ja Richter

3. 10. v 17.00
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE 

PLANET
Akční sci-fi  / Francie / 137min / 

dabing / 90,- / 12+
28. století, dosud známý vesmír. 

Valerian a Laureline jsou zvláštní 
vládní agenti, kteří mají na starost 
udržovat pořádek v lidských vesmír-
ných teritoriích. Ve své práci patří 
k absolutní špičce. 

Dobrodružství plné fantazie a akč-
ní podívané nás zavede do toho nej-
podivuhodnějšího vesmíru, který byl 
dosud stvořen. Příběh je založený na 
průkopnickém komiksu, který inspi-
roval celé generace umělců, spisova-
telů a tvůrců.

Režie: L. Besson/ Hrají: Dane 
DeHann, Rihanna, Ethan Hawke, 
Clive Owen, John Goodman, Cara 
Delevingne

3. 10. v 17.30, 1. 11. v 19.30
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČ-

TOVÁNÍ ve 3D
Akční, sci-fi  / USA, Francie / 

137min / titulky / 3D 140,- 
Arnold Schwarzenegger se vrá-

tí na plátna kin ve své nejikoničtější 
roli Terminátora v digitálně remaste-
rované 3D verzi fi lmu TERMINÁ-
TOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ. 

Na předělávce dnes již klasiky akč-
ního sci-fi  žánru pracoval samotný 
režisér snímku James Cameron.

Režie: J. Cameron / Hrají: Arnold 
Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Edward Furlong

3. 10. v 19.30, 8. 10. v 17.30, 10. 
10. v 17.00, 18. 10. v 17.45

KTERÝ JE TEN PRA VÝ?
Romantický, komedie / USA / 

titulky / 110,-
Držitelka Oscara R. Witherspoon 

se v nové romantické komedii ocitne 
v obležení mladých mužů a bude se 
ptát sama sebe: „Který je ten pravý?“ 
Po rozchodu s manželem chce Alice 
začít znovu od začátku, a povede se 
jí to opravdu na jedničku. Možná až 
moc. 

Díky bujaré narozeninové oslavě 
se její život obrátí naruby a dovede ji 
až do chvíle, kdy má doma najednou 
své dvě děti, mladého milence, jeho 
dva kamarády a bývalého manžela.

Režie: H. Meyers-Shyer/ Hrají: 
Reese Witherspoon, Michael Sheen, 
Nat Wolff 

3. 10. ve 20.00, 11. 10. v 17.30
SVĚT PODLE DALIBORKA 
Dokument / ČR / 105min / 90,-
Filmový portrét autentického čes-

kého muže z Prostějova, kterého štáb 
režiséra V. Klusáka sledoval po dobu 
dvou let (2015 – 2016). Dalibor K. 
(37) pracuje jako lakýrník, točí ama-
térské horory, skládá naštvané pís-
ně, maluje a je neonacista. Blíží se 
mu čtyřicítka, ale stále bydlí se svojí 
mámou Věrou (63). 

Nesnáší svoji práci, cikány, Ži-
dy, uprchlíky, homosexuály, Mer-
kelovou, pavouky a zubaře. Ještě 
před aktuální vlnou youtuberů se 
jeho domácí video s vystřelovacím 
obuškem stalo na českém internetu 
hitem.

Režie: V. Klusák

7. a 15. 10. v 17.00, 11. 10. 
ve 20.00, 4. 10. v 17.30, 18. 10. 
ve 14.30

PO STRNIŠTI BOS
Komedie, drama / ČR / 111min / 

100,-
Film Po strništi bos čerpá ze vzpo-

mínek na dětství, které prožil Zde-
něk Svěrák za války na venkově. 
Svým námětem zapadá do řady fi lmů 
Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, 
v nichž rodinná tvůrčí dvojice vyprá-
ví o různých fázích života mužského 
protagonisty na pozadí dějinných 
událostí.

Režie: J. Svěrák / Hrají: Ond-
řej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois 
Grec, Jan Tříska, Oldřich Kaiser, 
Hynek Čermák, Petra Špalková, 
Zdeněk Svěrák

4. 10. v 19.30
ANNABELLE 2 : ZROZENÍ 

ZLA
Horor / USA / 109min / titulky / 

100,-
Pokračování velmi úspěšného 

hororu z roku 2014 „Annabelle“. 
Výrobce panenek se svou manžel-
kou přijmou několik let po tragické 
smrti jejich dcerky do svého domu 
řádovou sestru a několik dívek ze 
zavřeného sirotčince. Zanedlouho 
se stanou terčem aktivit Annabelle, 
posedlého výtvoru výrobce pane-
nek.

Režie: D. Sandberg/ Hrají: Ali-
cia Vela-Bailey, Stephanie Sigman, 
Miranda Ott o, Javier Botet

5. 10. a 1. 11. v 17.30, 11. 10. 
v 19.30

CHLAPI NEPLÁČOU
Drama / Bosna a Hercegovina / 

98min / PREMIÉRA  / titulky / 80,- 
/ 15+

V opuštěném horském hotelu, kte-
rý dnes už pouze naznačuje dobu své 
zašlé slávy a luxusu, probíhá psycho-
logický experiment. Na jednom mís-
tě se potká osm dobrovolníků z řad 
válečných veteránů, zastupujících 
různé národnosti a etnika bývalé 
Jugoslávie, aby zde podstoupili spo-
lečnou terapii. V atmosféře obrov-
ského prázdného hotelu vyplouvají 
na povrch ty nejhlubší rány minulos-
ti, zasazené rodinou či válečnou zku-
šeností.

Režie: A. Drljević / Hrají: Boris 
Isaković, Leon Lučev, Emir Hadžiha-
fi zbegović, Sebastian Cavazza

5. 10. v 19.30, 7. a 14. 10. 
v 17.30, 10. 10. ve 20.00, 13. 10. 
v 17.15, 17. 10. v 17.00

HORA  MEZI NÁMI
Drama / USA / 109min / PREMI-

ÉRA  / titulky / 120,- / 12+
Alex je fotoreportérka, která spě-

chá na vlastní svatbu. Má ji už za 
dva dny. Na letišti ji však zasko-
čí nečekané potíže, lety jsou kvůli 
blížící se bouři zastaveny. Na letišti 
se setká s Benem, lékařem spěchají-
cím na důležitou operaci. A tak tito 
dva náhodní spolucestující považují 
za štěstí, když najdou pilota malého 
letadla, který je ochoten s nimi odle-
tět. 

Ale jejich radost vyprchá v oka-
mžiku, kdy pilota raní mrtvice a 
letadlo se zřítí na zem. Tím se tito 
dva spolucestující, kteří se poprvé 
setkali až na letišti, ocitnou upro-
střed zasněžených hor, bez naděje na 
záchranu. 

Vysílačka je napadrť, pilot po smr-

ti, a kolem nich jen sníh, hory, skály 
a neobydlená divočina. 

Režie: H. Abu-Asad/ Hrají: Kate 
Winslet, Idris Elba, Dermot Mulro-
ney, Beau Bridges

5., 6. a 22. 10. ve 20.00, 7. 10. 
v 19.30, 19. 10. v 17.00

WIND RIVER
Krimi / USA / 107min / titulky / 

110,- / 12+
Stopař Cory Lambert objeví upro-

střed zasněžené pusté krajiny Wyo-
mingu tělo mrtvé indiánské dívky. 
Vyšetřování se ujímá novopečená 
agentka FBI Jane Bannerová, kte-
rá do odlehlé indiánské rezervace 
Wind River přijíždí z Las Vegas, zce-
la nepřipravená na drsné podnebí, 
jež tam panuje. 

Na pomoc s vyšetřováním si přizve 
stopaře Coryho, a společně se snaží 
přijít na kloub záhadné smrti...

Režie: T. Sheridan/ Hrají: Jeremy 
Renner, Elizabeth Olsen, Graham 
Greene, Jon Bernthal

7., 8. a 21. 10. v 15.00
ESA Z PRA LESA
Animovaná komedie / Francie / 

97min / 120,- (21. 10. 110,-)
Maurice sice vypadá jako obyčej-

ný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bi-
je statečné srdce tygra. Však byl také 
vychován hrdou tygřicí. Se svými 
zvířecími přáteli tvoří bandu zná-
mou jako Esa z pralesa, která se snaží 
udržovat v džungli pořádek a sprave-
dlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho 
matka tygřice.

Režie: D. Alaux

8. 10. v 15.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM
Animovaná komedie / ČR / 85min 

/ 120,- (děti 100,-)
Legendární hrdinové, které dobře 

znáte... Filmový příběh nabízí zcela 
nové, původní dobrodružství. Pan 
Spejbl pracuje jako hlídač Muzea 
loutek, kterému však hrozí zbourání. 

Hurvínek zase jednou neposlouchá 
a podaří se mu proniknout do uza-
vřených prostor muzea, kde objeví 
svět skrytý před zraky návštěvníků. 
A právě v podzemí je ukryto nejen 
tajemství kouzelného muzea, ale i 
klíč k jeho záchraně.

Režie: M. Kotík, I. Evlannikova

9. 10. v 17.30
AXOLOTL OVERKILL
Drama / Německo / 94min / titul-

ky / 80,- / 15+
Šestnáctiletá Mift i žije v Berlíně, 

kde vymetá večírky, experimentu-
je s drogami a sexem a kašle na ško-
lu. Dospělí, které potkává, jí přijdou 
zoufalí. Ti si o ní na oplátku rádi 
myslí, že je moc drzá, často zbyteč-
ně smutná a bezhlavě zamilovaná. 
Dospělí zoufalci se totiž nechtějí 
zabývat podstatou věci. 

Mift i ví, že je na všechno na celém 
světě sama. Ať už tahle fráze zna-
mená cokoliv. Je na tom stejně, jako 
vodní dráček axolotl, který přeži-
je všechno a s každou zkušeností se 
stává někým novým. 

Film natočila „zlobivá holka“ 
německé kultury Helene Hegemann 
v pouhých čtyřiadvaceti letech, pod-
le vlastního knižního bestselleru.

Režie: H. Hegemann / Hrají: Jasna 
Fritzi Bauer, Arly Jover, Laura Ton-
ke, Mavie Hörbiger


