Středa 3.srpna, 20.45 h

Přání Ježíškovi
Romantická komedie
Ukázkově rozkmotřená rodina snažící se znovu a znovu usmířit.
Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen,
zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému
manželskému páru, kterému pouze zdánlivě nic nechybí, postaví osud
do cesty malou uprchlici z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý
manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům je pro
něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a
hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci. Obyčejné
lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou
vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou.
Samozřejmě nechybí ani správná dávka nefalšované romantiky a
sentimentu.
Hrají: Richard Krajčo, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer,
…
Film ČR, 109 min, mládeži přístupný, vstupné 100,- Kč
Čtvrtek 4.srpna, 20.45 h

Moře kouzel
Animovaný
Mladý delfín Delfi je odjakživa strašpytlík a hodně velký stydlivka.
V moři náhodou objeví kouzelnou klenbu, která dokáže každou rybu
proměnit v to, čím si přeje být. A Delfi by si moc přál být statečný, aby
v sobě našel odvahu vydat se hledat svého otce, který záhadně zmizel.
Jenže než stihne cokoliv podniknout, klenbu použijí proradné murény.
Díky jejímu kouzlu se stanou obrovité a zdá se, že už jim nic nestojí
v cestě v jejich ďábelském plánu. Chtějí převzít vládu nad poklidným
Rybím městem. Delfiho čeká nejtěžší výzva jeho života. S pomocí
svých věrných kamarádů se musí pokusit získat sílu a moc, aby našel
otce, porazil zákeřné murény a přitom možná získal i lásku svého života.
Film USA, 82 min, česky mluveno, mládeži přístupný, vstupné 80,- Kč

Pátek 5.srpna, 20.45 h

Známí neznámí
Komedie
Známí neznámí je hořkosladká komedie o partě českých a slovenských
přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového
roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu klasické
silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný
nápad: dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet každou
doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor.
Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli,
milenci, manželi, rodiči…? Stačí jeden večer a z dobrých známých se
stanou neznámí.
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hofmann, Tomáš
Měcháček, …
Film ČR, 95 min, mládeži přístupný, vstupné 100,- Kč

Úterý 9.srpna, 20.30 h

Co jsme komu všichni udělali ?
Komedie
Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru
a ve druhém úspěšně udrželi všechny své dcery i jejich rodiny
ve Francii. A právě když se jim je podařilo přesvědčit, aby nikam
neodjížděli, nečekali, že všichni skončí v jejich malebném Chinonu
a budou je mít víceméně pořád za krkem. Za péči a starostlivost se jim
dcery i se svými rodinami chtějí odvděčit a využijí k tomu skutečnost,
že Claude a Marie slaví čtyřicet let společného života. Začnou pro ně
připravovat velkou oslavu v jejich rodinném domě, a protože to musí
být oslava opravdu pořádná, pozvou do Francie i rodiče svých
manželů.
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, …
Film Francie, 98 min, česky mluveno, mládeži do 12ti let nevhodný,
vstupné 80,- Kč

Středa 10.srpna, 20.30 h

Mimi šéf: Rodinný podnik
Animovaný
Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a Ted konečně skamarádili,
zdálo se, že jim to vydrží napořád. V pokračování s podtitulem
„Rodinný podnik“ jsou oba dospělí a totálně odcizení. Zatímco Ted je
ponořený v byznysu a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec
dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a roztomilého batolete Tiny.
Tabitha, která chodí do školy pro nadané děti, má za největší vzor
strejdu Teda, což jejího otce trochu rozčiluje, protože s bráchou fakt
vůbec nevychází. To ovšem netuší, jaké nečekané společné stmelovací
dobrodružství je čeká.
Film USA, 107 min, česky mluveno, mládeži přístupný, vstupné 80,-Kč

Čtvrtek 11.srpna, 20.30 h

Duna
Dobrodružný, sci-fi
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického
Impéria, v nichž jde o ovládnutíplanety Arrakis: zdroje vzácného koření –
melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které
umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad
Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu
Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří
vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do
pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni,
schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být
spasitelem, na kterého tak dlouho čekají?
Hrají: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya,…
Film ČR, 155 min, česky mluveno, mládeži do 12ti let nevhodný,
vstupné 80,- Kč

Pátek 12.srpna, 20.30 h

Zátopek
Životopisný
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do
Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně
obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací
do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života
a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté,
co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém
oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce
sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí - Emila
a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý
život.
Hrají: Václav Neužil, Martha Issová, James Frecheville, …
Film ČR, 130 min, mládeži přístupný, vstupné 90,- Kč

Úterý 16.srpna, 20.30 h

Párty Hárder: Summer Massacre
Komedie
V Párty Hárder: Summer Massacre se vrací parta kamarádů z prvního
filmu. Ze svého příšerného večírku se už trochu oklepali a v létě vyrazí
na proslulou Ibizu východu - na Mácháč, legendární místo plné mejdanů,
muziky a nevázaného sexu. Snaží se vydělat peníze na zlatý hřeb léta festival Summer Massacre, od kterého si slibují životní zážitek
a pochopitelně i prázdninovou soulož. Užijí si léto, nebo selžou a čekají
na ně leda tak ponížení, nedobrovolný celibát a Srbské milice?
Hrají: Daniel Žáček, Jiří Bohatý, Adam Ernest,, …
Film ČR, 100 min, mládeži do 15ti let nevhodný, vstupné 100,- Kč

Středa 17.srpna, 20.30 h

Ženy a život
Romantická komedie
Eliška Králová je hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí ostré
lokty, ve vztahu jí přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její
volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě mladé dámy
se společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak
trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin vztah se samolibým
populárním tenistou Petrem. „Má s tebou ten chlapec vůbec vážné
úmysly? Po třicítce se hledá ženich dost těžko…“ upozorňuje Elišku její
pragmatická maminka. Je tedy potřeba si ujasnit, zda chodí jen Eliška
s Petrem nebo i Petr s Eliškou… Případně toho ženicha splašit jinde. To
vše za účasti rodiny a přátel, protože problém jednoho je problémem
všech.
Hrají: Eva Burešová, Petr Buchta, Jiří Lábus, Veronika Freimanová, …
Film ČR, 87 min, mládeži přístupný, vstupné 80,- Kč

Čtvrtek 18.srpna, 20.30 h

Ježek Sonic 2
Komedie
Ve chvíli, kdy Doktor Robotnik osudově uvízl na Houbové planetě, ztratil
ježek Sonic jediného opravdu schopného nepřítele. A začal se hodně nudit.
Občas vypomůže policii dopadnout pár „nepolapitelných“ gaunerů,
ale jinak nemá svou modrou energii do čeho vrhnout, což jeho největšího
kámoše, šerifa Toma, docela stresuje. Mnohem víc než škody, které za něj
musí platit.Jenže vynalézavý Robotnik dokázal nalézt způsob, jak ze svého
houbového vězení uniknout a vrátit se na Zemi, a navíc se spojil s ježurou
jménem Knuckles, což je chlupatá červená koule plná zloby a unikátních
schopností, které jsou podobné těm Sonicovým. Tahle nebezpečná dvojka
sleduje dva hlavní cíle. Prvním je pomsta Sonicovi a druhým nalezení
a ovládnutí nekonečného zdroje energie.
Hrají: Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz, …
Film USA, 122 min, česky mluveno, mládeži přístupný, vstupné 100,-Kč
Pátek 19.srpna, 20.30 h

Prezidentka
Romantická komedie
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok
v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí.
Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky.
Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku
a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde
dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi lidmi
zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem, kvůli kterému se do města
vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se
zamiloval, ve skutečnosti je. Situace se však brzo vymkne kontrole
a prezidentčiny noční výlety se provalí. Kateřina se musí snažit, aby si
vybojovala právo na lásku, která jí náleží stejně, jako kterémukoliv jinému
člověku na světě.
Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, …
Film ČR, 97 min, mládeži do 12ti let nevhodný, vstupné 100,- Kč
Úterý 23.srpna, 20.30 h

Příšerákovi 2
Animovaný
Od velkého „příšerákovského“ dobrodružství rodiny Wishbonů uplynul již
rok. Jejich život se vrátil do všedních kolejí, s běžnými lidskými starostmi
a hádkami. Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy a komorníka
Renfielda je tak pro rodinu vítaným rozptýlením. Jenže než si snoubenci
stihnout říci „ano“, slavnostní den v mžiku zničí nezvaný host. Malá
miliardářská dcerka Mila Starr, která je supercool agentka a hlavně
obávaná lovkyně příšer, oba svatebčany unese! Wishbonovi mají jedinou
možnost, jak zkusit své přátele zachránit. Musí se znovu proměnit
v Příšerákovi. Jako mumie, vlkodlak, upírka a Frankensteinovo monstrum
se přes tropické pláže i zasněžené hory vydávají po stopách Mily a jejích
zajatců…
Film Velké Británie, 103 min, česky mluveno, mládeži přístupný, vstupné

80,- Kč
Středa 24.srpna, 20.30 h

Tři tygři ve filmu: Jackpot
Zběsilá komedie
Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou
vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan, citlivá
duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek, orgán městské
policie Robert, a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert.
Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztraceného
otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Herbert
vytoužené angažmá? Rozbije Milan chvatem z Krav Mňagy JACKPOT a
zvolá nakonec David Votrubek své „vyhjáááál!“, nebo to nebude tak
jednoduché? Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událostí,
nečekaných odboček (Brno?) a akčních scén jim totiž ztíží nejen Davidův
osobitý pohled na svět, ale také mafiánský boss Král, taktéž toužící po
miliónové výhře.
Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák, …
Film ČR, 110 min, mládeži do 12ti let nevhodný, vstupné 80,- Kč
Čtvrtek 25.srpna, 20.30 h

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
Dobrodružný
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert
Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože
není schopen ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby
vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého
mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová
fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwaldových
následovníků. Ale jak dlouho bude moci Brumbál zůstat stranou, když jsou
sázky tak vysoko?
Hrají: Mads Mikkelsen, Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, …
Film USA, 143 min, česky mluveno, mládeži přístupný, vstupné 90,- Kč
Pátek 26.srpna, 20.30 h

Hádkovi
Komedie
Když se sejde rodina, je to vždycky radost. Dva bratři se svými ženami se
potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec
nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým
způsobem rádi. Zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné
pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Společně se musí
domluvit na dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i táta obou bratrů
s důležitou novinkou. Dědeček se cítí dobře a chce s nimi se všemi jet
k moři, aby ho jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem bavit, ale naráží
na jeden neřešitelný problém. Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí tím,
že se pohádají. Jmenují se Hádkovi. „Postavy se navzájem milují a
současně se nemohou vystát. Diváci budou mít chuť většinu postav uškrtit
a některé hned potom obejmout.“
Hrají: Hynek Čermák, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, …
Film ČR, 98 min, mládeži do 12ti let nevhodný, vstupné 120,- Kč

Pondělí 29.srpna, 20.30 h

Zakletá jeskyně
Hraná pohádka
Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si
z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém
středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne
kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu
z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování nedokáže svou touhu překonat.
Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, jejichž následky naruší
křehkou rovnováhu celého království a postihnou i Lenu. Zakletou Lenu
dokáže osvobodit pouze člověk s dobrým srdcem, který vrátí ukradený
rubín zpět do srdce jeskyně. Podařilo by se to snad pouze jejím dvěma
nevlastním synům, princům Zachovi a Cyrilovi. Ti jsou však plní pýchy a
marnivosti a o neštěstí ostatních se nestarají. Když z vůle macechy Berty o
všechno sami přijdou a stanou se závislými na pomoci ostatních, pak teprve
pochopí, že je jejich povinností bojovat za spravedlnost pro všechny.
Hrají: Táňa Pauhofová, Karel Dobrý, Ondřej Kraus, Dominik Benedikt, …
Film ČR, 98 min, mládeži přístupný, vstupné 80,- Kč
Úterý 30.srpna, 20.30 h

Kdyby radši hořelo
Komedie
Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce, chlapi před hospodou
komentují zelené pivo a nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi naruší
náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo zmizet, všem je ale jasné, že šlo
o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice teď závisí na hasičích, na jejich
odhodlanosti a akci. Náčelník hasičů a jeho zástupce jsou celoživotní
přátelé. S ostatními hasiči se pouští do pátrání po pachateli a taky musí
zajistit hladký průběh Velikonoc. Pro náčelníka znamená celá situace
nebývalou vzpruhu, stává se hrdinou okamžiku a pro celé okolí pak pevnou
jistotou. Zato jeho zástupce trochu váhá, poprvé poznává, co to je mít
přehnaný strach o rodinu. Nakonec by snad i bylo lepší, kdyby radši hořelo.
Hrají: Miroslav Krobot, Michal Isteník, Anna Polívková, Jiří Vymětal, …
Film ČR, 84 min, mládeži do 12ti let nevhodný, vstupné 100,- Kč
Pátek 2.září, 20.00 h

Střídavka
Komedie
Udržet vchodu jednu běžnou rodinu je často nadlidský úkol a postavy filmu
spolu díky vzájemným vztahům tvoří rodinu opravdu nadměrné velikosti.
Její fungování a vzájemné doplňování kvůli střídavé péči o děti už se pak
podobá složité válečné logistice. Organizaci tolika lidí se hrdinové
rozhodnou vyřešit přísným řádem a harmonogramem, jenže pro partnerské
vztahy žádný plána jistota neexistuje. O své štěstí a lásku budou muset
všichni přeci jen zabojovat.
„Střídavka by měla být zábavná, břitká, chytrá v dialozích, občas dojemná.
Na lehkých nohách. Vůbec by pak neměla být blbá.
Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívková, …
Film ČR, ???? min, mládeži do 12ti let nevhodný, vstupné 120,- Kč

