Sobota 18.června, 21.30 h

Myši patří do nebe
Animovaný
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na
celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Jejím toužebným přáním je být stejně
statečná jako její tatínek. Ten se dokázal s nasazením vlastního života
postavit děsivému lišákovi Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice
nevyhrál, stal se ale obdivovaným hrdinou myšího společenství. Šupito
chce všem dokázat, že odvaha je dědičná. Snaží se zopakovat jeho
legendární kousek - vytrhnout pár chlupů z liščího kožichu. Za cíl si vybere
spícího mladého lišáka Bělobřicha. Vše se nakonec semele trochu jinak, než
si malá myška představovala …
Film ČR, 87min, mládeži přístupný, vstupné 80,- Kč
Čtvrtek 30.června, Pátek 1.července 21.30 h

Tajemství staré bambitky 2
Pohádka
V království vládne král Jakub, královna Anička a rodina se rozrostla
o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka
Karaby. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království,
potloukají se po světě a vymýšlejí, jak se pomstít. Rozhodnou se pro své
pikle využít mladou, nezkušenou královnu Julii ze sousedního království.
Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře
ukrytá a povolat na pomoc loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu
je konec? A není to jenom pohádka pro malou princezničku? Lorenc
a Ferenc nastraží spolu s pomocníkem Václavem na Karabu důmyslnou
past. Je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily.
Hrají: Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Jiří Lábus, …
Film ČR, 100 min, mládeži přístupný, vstupné 120,- Kč
Jako každoročně budou mít děti se samými jedničkami na vysvědčení
vstup zdarma. V pokladně bude nutno předložit originál vysvědčení za
školní rok 2021-2022.
Úterý 5.července, 21.15 h

Mimořádná událost
Komedie
Titulní mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky, který
neplánovaně zastaví mezi poli a vystoupí z vlaku, aby vyřešil drobný
technický problém. Bohužel zastavil v mírném protisvahu a vlak mu ujede.
Samospádem a tam, odkud vyjel. Brblající cestující ocení, že zase jedou, ale
záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě protestují a dožadují
se informací. Kabina strojvedoucího je zamčená a nikdo se zpoza dveří
neozývá. Mezi pasažéry se šíří první náznaky paniky. Kontakt s okolím
prostřednictvím mobilních telefonů selhává a nepomáhá ani zoufalý křik
z oken. Cestující za pomocí mírného násilí nakonec dveře kabiny strojvůdce
otevřou, ale tam si pouze potvrdí nejhorší očekávání - motoráček nikdo
neřídí.
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, …
Film ČR, 102 min, mládeži do 12ti let nevhodný, vstupné 100,- Kč

Středa 6.července, 21.15 h

Vyšehrad: Fylm
Komedie
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického viděli naposledy (ano, bylo to tehdy,
když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než
rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda, pořád stejný dement, ale začalo
se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě.
S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po
něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni
Lucii, sestru Jardy… Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí, že má už
osmiletého syna, což novomanželku rozhodně nepotěší…
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Šárka Vaculíková, …
Film ČR, 105 min, mládeži do 15ti let nevhodný, vstupné 120,- Kč

Čtvrtek 7.července, 21.15 h

Croodsovi: Nový věk
Animovaný
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten
se držel hesla „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním
rozvoji. Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili Croodsovi,
že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a narazíte na
nějaký ten úrodný a bezpečný plácek. Po mnoha našlapaných kilometrech
a řadě příjemných i nepříjemných zážitků Croodsovi takové místo našli.
Mělo jen jednu nevýhodu. Žila na něm jiná rodina – Lepšíkovi. Už jejich
příjmení napovídá, že jsou na trochu jiné civilizační úrovni než viditelně
zaostalí Croodsovi.
Film USA, 95 min, česky mluveno, mládeži přístupný, vstupné 80,- Kč

Pátek 8.července, 21.15 h

Po čem muži touží 2
Komedie
Ve filmu Po čem muži touží se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském
těle. V jeho pokračování poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou,
psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá
zrovna dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem,
Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci
a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Nejlepším lékem na životní
trable je vyrazit s kamarádkou Marcelou na víno. Kroky opilé Ireny
následně vedou do stanu vědmy Zoltany, kde vysloví osudové přání: Chci
bejt chlap! Ráno se Irena probudí a ocitne se v podobné situaci jako Karel
Král.
Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza Kostková, …
Film ČR, 95 min, mládeži přístupný, vstupné 120,- Kč

Úterý 12.července, 21.00 h

Srdce na dlani
Komedie
Josef se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen
a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku,
majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na
osudovou lásku přece jen trochu pozdě? Navíc se k Josefovi do vily právě
stěhuje jeho dcera Anička i s pětiletým Honzíkem. Domnívá se, že s chlapy
definitivně skončila, ale setkání s dávnou láskou Pavlem, ji zasáhne u srdce.
K Honzíkovi do školky nastupuje nová holčička Evička. Honzík poprvé
zažívá pocity spojené s láskou, úplně se v nich neorientuje a tak sbírá rady
od maminky, dědečka Josefa nebo sympatického strejdy Karla. I toho potká
ve školce láska, když se zamiluje do Honzíkovy paní učitelky Elišky. A aby
toho sbližování nebylo málo, Karlův basset Váleček si velmi rozumí
s Eliščinou bassetkou Šalinou.
Hrají: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana
Pidrmanová, …
Film ČR, 91 min, mládeži přístupný, vstupné 100,- Kč
Středa 13.července, 21.00 h

Super-blb
Akční komedie
Máte železný oblek, jste zelený vzteky, kousnul vás pavouk, hrajete si na
netopýra nebo jste jinak super? Připravte se na to, že francouzská komedie
Super-Blb si z vás bude celou hodinu a půl dělat nelítostnou legraci.
Zkrachovalý herec Cedric je looser k pohledání, odsouzený životem
vždycky prohrát. Od přítelkyně dostane kopačky, kámoši i vlastní táta
nadobro ztratí naději, že by z něj mohlo někdy něco být. Ale pak se
zableskne na lepší časy, když Cedric dostane hlavní roli superhrdiny
Badmana. Velká šance konečně všem ukázat!
Hrají: Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, …
Film Francie, 82 min, česky mluveno, mládeži do 12ti let nevhodný,
vstupné 90,- Kč
Čtvrtek 14.července, 21.00 h

Dračí země
Animovaný
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou minulostí. Draci
se skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže mladý stříbrný drak
Plamínek už má takového života dost. Chce poznávat svět a zažívat
dobrodružství. Když zjistí, že lidé chtějí zničit i jejich poslední domov, tajně
se vydává na nebezpečnou výpravu, aby svůj rod zachránil. Se svou
nerozlučnou kamarádkou, lesním skřítkem Keckou, chtějí najít pradávný
domov draků, bájné místo zvané Lem nebes. Při svém putování se setkávají
s malým zlodějíčkem Benem, který se vydává za dračího jezdce, aby uniknul
před policií. Společně se všichni tři vydávají na nebezpečnou cestu k
zasněženým vrcholkům světa a Ben zjišťuje, že být dračím jezdcem je
skvělé. Netuší, že největší nebezpečí mají v patách. Sleduje je nenasytné
dračí monstrum Žahavec, jehož cílem je zničit všechny draky na Zemi…
Film Německa, 92 min, česky mluveno, mládeži přístupný, vstupné 80,- Kč

Pátek 15.července, 21.00 h

Betlémské světlo
Komedie
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde jako dřív.
Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na
denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí.
Fotograf Matěj chce získat nedobytnou magistru z lékárny, pan Bohumil
prosí, aby udělal zázrak, automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem.
Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která si myslí, že už
by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Komedie s prvky magického
realismu servíruje univerzální otázky lidského života s nadsázkou
a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených povídek
Zdeňka Svěráka.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek, Tereza Ramba, …
Film ČR, 99 min, mládeži přístupný, vstupné 120,- Kč

Pondělí 18.července, 21.00 h

Zpívej 2
Animovaný
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného
koaláka, který se odhodlal uspořádat největší talentovou show. A i když
musel Buster zdolávat překážky, které by porazily slona, tak v animované
komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem roste chuť, čekají v pokračování
na Bustera a jeho partu zpěváků mnohem větší výzvy.
Film USA, 110 min, česky mluveno, mládeži přístupný, vstupné 80,- Kč

Pátek 22.července, 21.00 h

Poslední závod
Drama
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se
opravdu odehrál. Výpravné drama přiblíží tehdejší události z mrazivých
hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou
a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Bohumil Hanč byl nejslavnější
český lyžař své doby, vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný
sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec zúčastňoval českých závodů,
ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath
se proto dobře znali a setkali se i na startu významného závodu v březnu
roku 1913. Po prvním kole se počasí na hřebenech prudce zhoršilo, vypukla
sněhová vánice a všichni postupně vzdali. Hanč zůstal na trati sám, závod
o první místo se ovšem změnil v závod o holý život. Vrbata stojí na trati
jako jediný divák, Rath se vydává Hančovi na pomoc a všichni tři začínají
v nelidském mraze a neproniknutelné vichřici psát příběh o hrdinství,
odvaze, vůli a přátelství.
Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, …
Film ČR, 95 min, mládeži do 12ti let nevhodný, vstupné 100,- Kč

Čtvrtek 28.července, 20.45 h

Maxinožka 2
Animovaný
Další dobrodružství Maxinožky je opět tady! Adamův tatínek je teď velmi
slavný a chce využít svou slávu ke změně světa. Kontaktuje ho nevládní
organizace, aby pomohl chránit největší přírodní rezervaci před
znečištěním ropnou společností. Když táta zmizí, jeho syn, Maxinožka a
jeho přátelé udělají vše, co je v jeho silách, aby ho našli a zachránili...
Film USA, 89 min, česky mluveno, mládeži přístupný, vstupné 80,- Kč

Pátek 29.července, 20.45 h

V létě ti řeknu, jak se mám
Komedie
Těsně před Vánoci oznámí Ivaně, která žije jen pro rodinu, její manžel
Martin věc, která jí zničí svátky, a o které ví jen jejich společná kamarádka
Adriana. Ta se jako jediná z party nevdala a nemá děti. Žije sama, ale
udržuje poměr se svým šéfem Filipem. Další z party Ela je známá televizní
moderátorka, která vede harmonický život s překladatelem knih Andrejem
a jejich desetiletými dvojčaty. Partu uzavírá majitel restaurace Vláďa, který
se po rozvodu s Věrou podruhé oženil s mladší Broňou. Po zkušenostech
z minulého vztahu si nepřeje, aby jeho žena pracovala. Spleť tajemství,
které mají mezi sebou nejen páry, ale i samotní přátelé, se začnou
zamotávat …
Hrají: Tereza Kostková, Simona Babčáková, Ondřej Sokol, …
Film ČR, 111 min, mládeži přístupný, vstupné 90,- Kč

