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4. 8. v 19:30, 14. 8. ve 20:00, 27. 
8. v 17:00

Plán útěku 2
Akční / USA / 93 min / titulky / 

120,- / 15+
Ray je neustále na útěku - živí se 

totiž testováním nedostatků zabez-
pečovacích systémů ve věznicích. 
Uplynulo už několik let, kdy ho 
zradili, a musel sáhnout až na dno 
svých sil, aby unikl z nechvalně zná-
mé Hrobky. Jeden z členů jeho týmu 
zmizí a ocitne se v tajném techno-
logickém zařízení s příznačným 
názvem Hádes. Tajemná organizace 
v něm vězní unesené osoby. Boha-
tí obchodníci, tajní agenti, politi-
ci i mezinárodně hledaní zločinci - 
nikomu z nich se zatím nepodařilo 
dostat se ven. Jediná cesta pro Raye 
tak znovu vede směrem dovnitř.

Režie: S. C. Miller/ Hrají: Dave 
Bautista, Sylvester Stallone, Jaime 
King, Baylee Curran, 50 Cent

5. 8. v 15:00, 26. 8. v 15:30
Jim knoflík, lukáš a 

lokomotiva Ema
Dobrodružný, rodinný / Německo 

/ 110 min / dabing / 100,-
Jim je malý kluk, který se jako 

miminko octl v Jasmánii, ostrovním 
královstvíčku, jemuž vládne král 
Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš 
je Jimův nejlepší kamarád. Také je 
strojvůdcem a hrdým vlastníkem 
lokomotivy Emy. Jednoho dne se 
Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat 
do světa. Jejich cesta se stává obrov-
ským dobrodružstvím.

Režie: D. Gansel/ Hrají: Shirley 
MacLaine, Henning Baum, Solomon 
Gordon

5. 8. v 17:00
Já, Simon
Romantický / USA / 110 min / 

titulky / 110,-
Každý si zaslouží velkou lásku. Ale 

pro Simona je to komplikované: 
nikdo totiž neví, že je gay, a on zase 
neví, kdo je tím anonymním spo-
lužákem, který se s ním propojil přes 
počítač. Řešení obou životních otá-
zek je nakonec hodně zábavné i tro-
chu strašidelné.

Režie: G. Berlanti/ Hrají: Nick 
Robinson, Katherine Langford, Ale-
xandra Shipp

5. a 23. 8. v 19:30, 17. 8. v 17:00
láSka bEz bariér
Komedie / Francie / 107min / 

titulky / 100,- / 12+
Jocelyn představuje přesně ten pro-

totyp muže, který se snaží obelstít a 
ulovit každou ženu. Používá základní 
postupy: vytahuje se, přetvařuje se, 
a především neustále lže. A když jej 
přistihne nová sousedka Julie v situ-
aci, kdy zrovna sedí na invalidním 
vozíku po matce, a chce o něj začít 
pečovat, jeho srdce zajásá. Repertoár 
svůdnických postupů si právě rozší-
řil o nový trik, a navíc se díky němu 
seznámil s krásnou ženou. Ale vše 
se zkomplikuje, setká se totiž s Julii-
nou sestrou Florence. Což by v jiné 
situaci určitě uvítal, jenže i ona sedí 
na vozíku. Bohužel, oproti němu se z 
něj nedokáže jen tak zvednout…

Režie: F. Dubosc/ Hrají: Franck 
Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa 
Zylberstein

5., 12. a 16. 8. ve 20:00, 20. a 25. 
8. v 17:00, 27. 8. v 17:30

úSměvy Smutných mužů

Komedie / ČR / 92 min / 120,-
Svou tragikomedii „o chlastu, vůli a 

vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, 
který k práci i k mluvení s jinými lid-
mi potřebuje nejdříve jen skleničku, a 
později celou láhev. V léčebně se pak 
Josef setkává s dalšími osudy těch, kte-
ří jsou, či donedávna byli v pití alko-
holu opravdovými mistry. A vznikají 
tu přátelství a situace, jež v obyčejném 
životě ani nejsou možné.

Režie: D. Svátek/ Hrají: David Šve-
hlík, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká, 
Jaroslav Plesl, Simona Babčáková

6. 8. ve 20:00, 29. 8. v 17:30
utøya, 22. čErvEncE 
Drama, thriller / Norsko / 98 min 

/ titulky / 90,- / 15+
Norský snímek Utøya, 22. července 

zachycuje masakr na letním táboře 
Svazu dělnické mládeže na ostrůvku 
u Osla v létě 2011. Skutečnou tragé-
dii, při níž přišlo o život sedm desí-
tek převážně mladých lidí, režisér 
Erik Poppe zpracoval jako drama 
natočené v reálném čase bez hudby 
a střihu – vytrvale sleduje mladou 
Kaju, která se snaží bezhlavé stříle-
ní přežít, a zároveň najít v chaosu a 
panice svou mladší sestru. Snímek 
vznikl na základě reálných svědectví.

Režie: E. Poppe/ Hrají: Andrea 
Berntzen, Aleksander Holmen, Bre-
de Fristad

7., 16. a 18. 8. v 19:30, 9. 8. v 
17:00

hotEl artEmiS
Thriller, akční krimi / V. Británie / 

93 min / titulky / 120,- / 12+
Hotel Artemis je přísně tajné high-

tech zdravotnické zařízení, určené 
výhradně pro bohatou klientelu pod-
světí. Manažerka Jean Thomas vládne 
„hotelu“ tvrdou rukou. 

Jejími klienty jsou vrazi, gangsteři a 
zločinci nejtěžšího kalibru. Exkluziv-
ní služby pro pacienty zahrnují třeba 
nová játra, vytvořená 3D tiskárnou. 
Samozřejmě za neméně exkluziv-
ní cenu. Po urgentní hospitalizaci 
legendárního zločineckého bosse 
Oriana Franklina se z dříve bezpeč-
ného místa pro zločince stává to nej-
nebezpečnější.

Režie: D. Pearce/ Hrají: Jodie Fos-
ter, Dave Bautista, Jeff Goldblum

8. 8. v 19:30, 13. 8. ve 20:00, 28. 
8. v 17:30

EScobar 
Thriller / Španělsko / 123min / 

titulky / 120,-
Escobar, brutální zločinec, bezo-

hledný vrah, narkobaron a vládce 
kokainového impéria, ve své době 
jeden z nejbohatších lidí planety. A 
jeden z nejnebezpečnějších. Pab-
lo - táta, ochránce chudých, manžel, 
a také pozorný milenec. Jednoho 
musíte nenávidět, druhého můžete 
milovat. Dohromady Pablo Escobar, 
rozporuplný člověk, jemuž svou tvář 
propůjčil Javier Bardem. 

Režie: F. L. de Aranoa / Hrají: 
Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter 
Sarsgaard 

9. 8. v 17:30, 19. 8. v 17:00, 29. 
8. v 19:30

nEž Přišla bouřE
Thriller / USA / 99 min / titulky / 

110,-
Dobrodružné drama je inspirováno 

skutečným příběhem dvou svobodo-
myslných lidí, kteří se po náhodném 
setkání nejdříve zamilují, a potom 

spolu prožijí největší dobrodružství 
svého života. Nezapomenutelný pří-
běh o nezdolnosti lidského ducha a 
vše překonávající síle lásky.

Režie: B. Kormákur/ Hrají: Shai-
lene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey 
Thomas

9. a 17. 8. v 19:30
DěSivé DěDictví
Horor / USA / 126 min / titulky / 

110,- / 12+
Když zemře Ellen, matriarcha rodu 

Grahamů, začíná rodina její dce-
ry rozplétat záhadná a stále děsivěj-
ší tajemství svých předků. S přibý-
vajícími odhaleními se čím dál více 
snaží překonat svůj neblahý osud, 
který zřejmě pronásleduje celý jejich 
rod a pomalu ničí vše, co znají.

Režie: A. Aster/ Hrají: Toni Col-
lette, Gabriel Byrne, Alex Wolff

10., 11. a 28. 8. v 17:00
mEG: monStrum z hlu

bin
Akční, horor / USA / 113 min / 

110,-
Hlubinná ponorka byla napadena 

obrovským tvorem, který byl dosud 
považován za vyhynulého a nyní 
leží na dně Pacifiku… i s posádkou 
uvězněnou v poškozené ponorce. S 
krátícím se časem najme vizionářský 
čínský oceánograf zkušeného hlu-
binného záchranáře Jonase Taylora, 
aby zachránil posádku ponorky – i 
samotný oceán – před nezadržitel-
nou hrozbou: téměř 29 metrů dlou-
hým prehistorickým žralokem, zná-
mým jako megalodon.

Režie: J. Turteltaub/ Hrají: Jason 
Statham, Ruby Rose, Robert Taylor

10., 11. a 19. 8. v 19:30, 18. a 26. 
8. a 2. 9. v 17:00

tEmné Síly
Sci-fi thriller / USA / 104 min 

/120,- / 12+
Poté, co neznámý virus zabije 98 % 

všech dětí v Americe, se u přeživších 
2 % dětí objeví superschopnosti, 
kvůli nimž jsou umístěny do inter-
načních táborů. Šestnáctiletá dívka 
Ruby z tohoto tábora utíká a přidává 
se ke skupince teenagerů, kteří utí-
kají před vládou.

Režie: J. Y. Nelson/ Hrají: Mandy 
Moore, Gwendoline Christie, Aman-
dla Stenberg, Harris Dickinson

10., 11., 17., 18. a 24. 8. ve 20:00, 
25. 8. a 1. 9. v 17:30

miSS hanoi
Krimi, drama / ČR / 130,- / 12+
V malém příhraničním městě je sil-

ná vietnamská komunita a byla zde 
před čtyřmi lety zavražděna vietnam-
ská dívka Hien, krátce poté, co vyhrá-
la okresní soutěž krásy. Jejím vrahem 
byl nezletilý Jan. Vrah byl jako nezle-
tilý umístěn do výchovného ústavu, 
odkud ho po dovršení plnoletosti 
pustili. Hned poté je nalezen mrtvý. 
Na místo činu přijíždí zkušený vyšet-
řovatel kapitán Kříž, který není nad-
šený, když dostane k ruce policistku 
vietnamského původu Anh. Ta musí 
překonávat nejen předsudky, že Viet-
namka nemůže být policistka, ale 
i tlak rodiny, která se nesmířila s jejím 
povoláním. Do toho Kříž zjišťuje, že 
Anh má až podezřele blízko k rodině 
oběti.

Režie: Z. Viktora/ Hrají: Ha Tha-
nh Špetlíková, David Novotný, Ján 
Jackuliak, Miroslav Hruška, Chip 
Nguyen

11., 12., 18., 19. a 25. 8. a 2. 9. 
v 15:00

úžaSňákovi 2
Rodinný / USA / 125 min / 

dabing / 130,- (děti 110,-)
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací 

oblíbená rodina superhrdinů. Avšak 
tentokrát je hlavní hvězdou Helen, 
zatímco Bob zůstal v domácnosti 
a pomáhá Violet a Dashovi zvládat 
každodenní nástrahy „normální-
ho“ života. Pro všechny je to těžká 
změna, a těžší je o to víc, že si nikdo 
z rodiny neuvědomuje superschop-
nosti malého Jack-Jacka. Když se 
objeví nový padouch, který se chys-
tá uskutečnit ďábelsky geniální 
plán, musí rodina a Mražoun najít 
způsob, jak se dát zase dohromady 
a spojit síly.

Režie: B. Bird

11. 8. v 15:15
Pat a mat znovu v akci
Animovaný, rodinný / ČR / 75min 

/ 100,-
„A je to opět tady“ - Pat a Mat, na-

ši dva známí kutilové, znovu v akci. 
Přestěhovali se do nových domů, 
kde na ně čekají nové kutilské výzvy 
a nové příhody. Pro Pata a Mata 
není nic problémem, ať již se jedná 
o boj s rojem včel, opravu elektric-
ké sekačky, ucpaný odpad, boj s krt-
kem, nebo stavbu nové skalky.

Režie: M. Beneš

12. 8. v 15:15
v huSí kůži
Animovaný, komedie / USA / 

91min / dabing / 80,-
Animovaná komedie o housero-

vi pohodářovi, který se musí začít 
starat o dvě malé kachničky. Tahle 
podivná letecká rodina bude hodně 
velká jízda.

Režie: Ch. Jenkins

14. 8. v 19:30
akumulátor 1
Sci-fi komedie / ČR / 102 min / 

90,-
Jedinou aktivitou outsidera Oldy 

je sledování televize. Mladý muž trá-
ví večery sám, vysáván obrazovkou, 
až jednoho dne nevstane z postele 
a skončí v nemocnici s neznámou 
chorobou. Režie: J. Svěrák/ Hrají: 
Petr Forman, Zdeněk Svěrák, Edita 
Brychta, Marián Labuda, Vladimír 
Polívka

15. a 20. 8. ve 20:00, 23. a 30. 8. 
v 17:00, 26. 8. v 19:30

PoDivuhoDná cESta 
fakíra, ktErý uvízl vE 
Skříni 

Komedie / Francie / 92 min / titul-
ky / 120,- / 12+

Aja je fakír z malé indické vesničky. 
Místo zvláštních fakírských schop-
ností disponuje vybroušenými triky 
a talentem podvodníčka. Jeho mat-
ka ho vyšle na tajemnou misi – má v 
Paříži navštívit Eiffelovu věž. Nesho-
da s taxikářem Aju zanechá kousek od 
Paříže, v obchodě Ikea. Tam potkává 
tu nejkrásnější ženu, jakou kdy viděl, 
okouzlující Marii. Ale jeho naděje na 
lásku je zmařená, když v Ikei náho-
dou uvízne ve skříni, která je i s ním 
zabalena a odeslána do Anglie. 

Tak začíná Ajova nedobrovolná, ale 
o to bláznivější cesta čtyřmi kouty 
Evropy.

Režie: K. Scott/ Hrají: Erin Moriar-
ty, Barkhad Abdi, Bérénice Bejo

 (Pokračování na str. 29)


