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Rocketman je hudební fantazie, která 
vypráví životní příběh jednoho z nejú-
spěšnějších muzikantů současnosti. 
Elton John vždycky zpíval jako bůh, 
oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pra-
vý rocker a navzdory tomu přežil, aby 
vám o sobě mohl vyprávět. Než se stal 
Eltonem Johnem, jmenoval se Regi-
nald a byl to malý brýlatý oplácaný 
kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, 
zato s klavírem mu to šlo náramně.

Režie: D. Fletcher/ Hrají: Taron 
Egerton, Jamie Bell, Richard Mad-
den, Bryce Dallas Howard

5. 8. v 19:30, 20. 8. v 17:00
Devadesátky
Drama, komedie / USA / 85 min / 

titulky / 100,- / 12+
Polovina devadesátek, kalifornské 

slunce, holky, mejdany, skejt a parta 
starších kluků, do které by hrozně 
rád zapadl. Tohle je prostě léto všech 
velkých poprvé, na které Stevie ni-
kdy nezapomene. 

Režie: J. Hill
5. 8. ve 20:00

Kořist
Horor, thriller / USA / 87 min / ti-

tulky / 120,- / 15+
Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než 

člověk. Mají nejsilnější stisk čelistí ze 
všech živých tvorů. Jak dlouho mezi 
nimi dokáže přežít obyčejná holka? 
Hororoví mistři Sam Raimi a Alexan-
dre Aja natočili thriller o jednom z nej-
děsivějších pozemských predátorů. 

Režie: A. Aja / Hrají: Kaya Scode-
lario, Barry Pepper, Ross Anderson, 
Anson Boon

7. 8. ve 20:00, 19. 8. v 17:30
Tři blízcí neznámí
Dokument / USA / 96 min / titul-

ky / 100,- / 12+
Bobby, Eddy a David přišli na svět 

v New Yorku na začátku 60. let jako 
jednovaječná trojčata. Hned po na-
rození ale byli rozděleni a adoptová-
ni různými rodinami. Nikdo z nich 
neměl tušení, že má na vlas stejné 
sourozence. Po necelých dvaceti le-
tech se souhrou šťastných náhod 
setkali a jejich neuvěřitelný příběh 
se stal senzací Ameriky. Kdo a proč 
je rozdělil? Jak ovlivnilo mnohaleté 
odloučení jejich životy? 

Režie: T. Wardle
8. 8. v 17:00, 27. 8. ve 20:00

Zelená kniha
Komedie, drama / USA / 130 min 

/ titulky / 100,- / 12+
Originální komedie Zelená kni-

ha získala tři Oscary včetně sošky 
pro Nejlepší film. Bývalý vyhazovač 
a drobný podvodníček Tony „Pysk” 
Vallelonga má mezi newyorskými 
Italy pověst chlápka, který dokáže 
vyřešit každou šlamastyku. Slavný 
černošský klavírista Dr. Don Shirley 
si ho proto najímá jako řidiče a bo-
dyguarda na turné po divokých stá-
tech amerického Jihu 60. let. Tony 
je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale 
o to mazanější. Nade vše miluje svo-
ji ženu a smažená kuřata. Dr. Don je 
jeho protikladem: kultivovaný génius 
jemných mravů a pevných zásad. Aby 
společně překonali nástrahy, musí si 
k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu 
skrz předsudky a humorné přešlapy. 

Režie: P. Farrelly / Hrají: Viggo 
Mortensen, Mahershala Ali, Linda 
Cardellini, Don Stark

8. 8. v 17:30, 26. 8. v 17:00
Pavarotti
Dokumentární / V. Británie / 114 

min / titulky / 120,-

„Někteří zpěváci umí zpívat operu. 
Pavarotti BYL opera.“ Bono Vox, U2

Rozmáchlý i intimní filmový po-
hled na život, práci a osobu operní 
legendy Luciana Pavarottiho. Pava-
rotti přiblížil operu nejširšímu pu-
bliku, z chudého italského chlapce 
se stal v podstatě mezinárodní rock-
ovou hvězdou. Jeho životní příběh, 
který emocemi, zvraty a velkolepostí 
sám o sobě připomíná operu, vyprá-
ví režisér Ron Howard.

Režie: R. Howard / Hrají: L. Pava-
rotti

8. 8. v 19:30
Zlo s lidskou tváří
Drama, krimi / USA / 108 min / 

titulky / 110,- / 12+
Příběh jednoho z nejznámějších 

a nejmilovanějších sériových vrahů 
historie, Teda Bundyho. Překvapi-
vým vypravěčem strhujícího filmu 
je Bundyho přítelkyně, která s ním 
v době vražd žila pod jednou stře-
chou a o jeho hrůzyplné činnosti 
neměla ani potuchy. Až postupně 
zjišťuje, že muž, s nímž vedla lásky-
plný rodinný život, je jedním z nej-
hledanějších a největších monster 
Ameriky.

Režie: J. Berlinger/ Hrají: Zac Ef-
ron, John Malkovich, Lily Collins, 
Jim Parsons, James Hetfield

10. 8. v 17:30
Psí poslání 2
Rodinný / USA / 108 min / da-

bing / 100,-
Některá přátelství jsou věčná a to 

i v pokračování rodinného filmu Psí 
poslání, ve kterém nalezne milovaný 
pes Bailey nový smysl života. Naváže 
pevné pouto s těmi, které zbožňuje, 
a společně se vydají na místa, která si 
nedokázali ani ve snu představit. Tak 
začíná Baileyho dobrodružná cesta 
několika životy naplněnými láskou, 
přátelstvím, věrností a také několika 
fakt skvělými drbáními na bříšku. 

Režie: G. Mancuso/ Hrají: Betty 
Gilpin, Dennis Quaid, Abby Ryder 
Fortson, Josh Gad

10. 8. v 17:00, 14. 8. v 19:00
André Rieu: Smím prosit? 
Koncert z Maastrichtu 2019 / zá-

znam / 250,-; studenti a senioři 
200,-

Po předchozích mimořádně úspěš-
ných titulech (Amore a Koncert ze 
Sydney) míří do kin i letošní koncert 
Andrého Rieu z jeho rodného Maas-
trichtu. Tentokrát v rytmu valčíku a 
s podtitulem Smím prosit? Charis-
matický Maestro spolu s Orchestrem 
Johanna Strausse překvapí publikum 
elegantními tanečními kreacemi a 
rovněž spoustou zábavy.

10. 8. v 19:30, 15. 8. ve 20:00
Noční můry z temnot
Horor / 90 min / titulky / 120,- / 

15+
Horor Noční můry z temnot udě-

lá z letošního léta dobu strachu. V 
opuštěném domě úplně na konci 
města najde parta teenagerů knihu, 
která je strašnější, než cokoliv, co si 
kdy dovedli představit. Zanechala 
ji tu mladá dívka s hrozivým tajem-
stvím ještě před tím, než sama beze 
stopy zmizela.

Režie: A. Øvredal/ Hrají: Zoe 
Margaret Colletti, Michael Garza, 
Gabriel Rush

11. a 24. 8. v 15:30
Mia a bílý lev
Dobrodružný, rodinný / Francie, 

Německo / 98 min / dabing / 90,-

Rodinné dobrodružství o dívce a 
jejím přátelství s bílým lvem. Jede-
náctiletá Mia dostane malého bílého 
lva a stanou se z nich nerozluční ka-
marádi. Když ale trochu povyrostou 
a přestanou být mláďata, musí spolu 
utéct do africké divočiny, aby vzácné 
zvíře zachránili před lovci trofejí.

Režie: G. de Maistre / Hrají: Da-
niah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood

11. 8. v 17:00, 20. 8. v 17:30, 31. 
8. v 17:15
Yesterday
Hudební komedie / V. Británie, 

USA / 116 min / titulky / 120,-
Hudební komedie o neuvěřitelném 

příběhu neúspěšného muzikanta, 
který vyhraje jackpot v životní lote-
rii. Jak se to stane? Jednou ráno se 
probudí a zjistí, že nikdo na světě 
si nepamatuje na legendární skupi-
nu Beatles a její písničky. Na Ringa, 
Paula, George a Johna si vzpomí-
ná jen on, a to mu dává příležitost 
stvořit hromadu nesmrtelných hitů, 
které mu zajistí bohatství a slávu, 
tedy všechno, co si člověk může přát. 
Skoro všechno. Ne nadarmo Beatles 
složili i písničku „All You Need is 
Love“.

Režie: D. Boyle/ Hrají: Lily James, 
Himesh Patel, Ed Sheeran

11. 8. v 19:30, 22. 8. v 17:30, 29. 
8. ve 20:00
Spolujízda
Akční komedie / USA / 94 min / 

titulky / 120,- / 15+
Když krotký řidič Uberu nabere do 

svého auta dalšího zákazníka, roze-
zleného inkognito policajta, který je 
na stopě brutálního vraha, čeká ho 
šílená jízda, během které si musí za-
chovat zdravý rozum a pětihvězdič-
kové hodnocení.

Režie: M. Dowse/ Hrají: Kumail 
Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais, 
Natalie Morales

11. a 21. 8. ve 20:00
Annabelle 3
Horor / USA / 106 min / titulky / 

110,- / 15+
Annabelle 3 je pokračováním 

úspěšné hororové série, ve kterém se 
opět potkáváme s neblaze proslulou 
panenkou poprvé představenou ve 
filmu „V zajetí démonů“. Ed a Lorrai-
ne Warrenovi kdysi bezpečně uložili 
démony posedlou panenku za po-
svěcené sklo v místnosti s dalšími ar-
tefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt 
zpečetil požehnáním. Kdo mohl 
ovšem tušit, že Annabelle probudí 
zlé duchy v blízkosti a svět zažije dal-
ší děsivý útok temných sil.

Režie: G. Dauberman/ Hrají: Mc-
kenna Grace, Madison Iseman, Vera 
Farmiga, Patrick Wilson

13. 8. ve 20:00, 29. 8. v 17:30
Muži v černém: Globální hrozba
Akční, sci-fi / USA / 115 min/ da-

bing / 100,-
Muži a ženy v černém vždycky 

chránili Zemi před šmejdem z ves-
míru. Ve svém novém dobrodružství 
čelí dosud největšímu globálnímu 
ohrožení: zákeřnému dvojímu agen-
tovi v organizaci Mužů v černém.

Režie: F. G. Gray / Hrají: Chris 
Hemsworth, Tessa Thompson, Liam 
Neeson, Rebecca Ferguson, Emma 
Thompson

14. 8. ve 20:00
Skleněný pokoj
Drama / ČR, SK / 104 min / da-

bing / 80,- / 12+

Mimořádný milostný příběh inspi-
rovaný dramatickými událostmi 20. 
století i zrodem ikonického architek-
tonického skvostu – brněnské vily 
Tugendhat.

Režie: J. Ševčík/ Hrají: Carice 
Van Houten, Hanna Alström, Ka-
rel Roden, Karel Dobrý, Zuzana 
Fialová

15. a 28. 8. v 17:00, 16. 24. 8. v 
17:30, 17., 18. a 25. 8. ve 14:45, 
31. 8. ve 14:30
Toy Story 4: Příběh hraček 
Rodinný / USA / 100 min / da-

bing 2D i 3D / 3D 150,-; děti 130,- / 
2D 130,-; děti 110,-

Kovboj Woody vždycky dobře vě-
děl, co je smyslem jeho života. A tím 
bylo starat se a chránit jeho dítě, ať 
už to byl chlapeček Andy nebo hol-
čička Bonnie. Když však Bonnie 
přinese do svého pokojíku novou 
hračku, které říká „Vidlík“, otevře se 
Woodymu a jeho věrným kamará-
dům docela nový velký svět.

Režie: J. Cooley
15. 8. v 17:30

Free Solo
Dokumentární / USA / 100 min / 

titulky / 100,-
Alex Honnold se stal prvním člově-

kem, který sám a bez jakéhokoli jiš-
tění zdolal devět set metrů vysokou 
skalní stěnu El Capitan v Yosemit-
ském údolí. Free Solo sleduje jeho 
cestu na vrchol a do historie horole-
zectví. Portrét v mnoha ohledech vý-
jimečného sportovce a člověka sklízí 
od své premiéry nadšené kritické re-
akce a dostal se do užších nominací 
na Oscara za dokumentární film. // 
VSTUPNÉ ZDARMA Vstupenku 
zdarma je nutné vyzvednout na po-
kladně kina.

Režie: J. Chin, E. Chai / Hrají: 
Tommy Caldwell, Jimmy Chin, Alex 
Honnold, Sanni McCandless

15., 16., 17., 18., 23., 24., 25. a 
28. 8. v 19:30, 30. a 31. 8. v 16:45
Tenkrát v Hollywoodu
Komedie, drama / USA / 165 min 

/ titulky / 160,- (od 23. 8. 130,-) / 
12+

Film je natočen na motivy skuteč-
ných událostí a odehrává se koncem 
60. let. Hlavními postavami jsou bý-
valá westernová hvězda Rick Dal-
ton a jeho dlouholetý kaskadér Cliff 
Booth. Slávu si slibují od slavné a 
krásné sousedky, jíž není nikdo jiný 
než herečka Sharon Tate. Její man-
žel, režisér Roman Polanski, je na 
natáčení v Evropě. Sharon je ale za-
vražděna fanatickým sériovým vra-
hem Charlesem Mansonem a jeho 
„rodinou“.

Režie: Q. Tarantino/ Hrají: Leo-
nardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, 
Tim Roth

16., 17., 18., 23., 24., 25. a 29. 8. 
v 17:00, 1. 9. v 15:15
Hodinářův učeň
Pohádka / ČR / 100 min / 120,-
Nová filmová pohádka Hodinářův 

učeň přináší zábavu i klasický pohád-
kový příběh o boji dobra a lásky se 
zlem, lakotou a podlostí. Nad koléb-
kou novorozeného Urbana stojí tři 
sudičky: dva dobří duchové osudu 
mluví o bohatství a lásce, zlá sudička 
o chudobě a nekonečných strastech. 
Čí sudba bude silnější?

Režie: J. Rudolfová/ Hrají: Viktor 
Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, 
Jana Plodková, Miroslav Krobot


