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01. úterý

- 20:00 hod.
.

04. pátek - 20:00 hod.

Mládeži do 12 let nevhodný.

Já, padouch 3
Atomic Blonde: Bez lítosti
Mládeži do 15 let nevhodný.

08. úterý - 20:00 hod.

- 20:00 hod.

- 20:00 hod.

19. sobota - 17:00 hod.

Mládeži přístupný.

- 20:00 hod.

26. sobota - 20:00 hod.
29. úterý - 20:00 hod.

Mládeži přístupný.

115 minut

Děj se tentokrát točí okolo manželského páru, kterému před
sedmi lety tragicky zemřela dcerka. Manželé poskytnou ve svém
domě útočiště jeptišce a několika dívkám ze zničeného sirotčince.
Panenka Annabelle má nové cíle!
Horor / mysteriózní / thriller, USA, 2017, titulky.
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

109 minut

Valerian a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu
lidských území a jejich úkolem je udržovat pořádek v celém
vesmíru. Na rozkaz velitele se vydávají na misi do ohromného
mezigalaktického města Alfa. Ne každý má totiž v Alfě bohulibé
cíle.
Akční / sci-fi, Francie / USA, 2017, titulky.

137 minut

Hlavní hrdina této komedie je spisovatel, který právě vydal novou
knihu nazvanou S otevřenou náručí. Vyzývá v ní nejbohatší lidi,
aby pomáhali rodinám v nouzi. Když propaguje svoji knihu v
televizní debatě, je soupeřem vyzván, aby šel příkladem. Veden
strachem z diskreditace ještě téhož večera otevírá dveře romské
rodině. Komedie, Francie / Belgie, 2017, titulky.

092 minut

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později,
než se odehrává příběh filmu Po strništi bos, jsme mohli sledovat
jejich poválečný život na pražském předměstí ve snímku Obecná
škola. Nový film uzavírá tematickou tetralogii tvorby Jana a
Zdeňka Svěrákových.
Drama / válečný, ČR, 2017.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
111 minut
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř
vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis,
bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se
jednou dostanou do zprávy.
Animovaný / komedie / rodinný / sci-fi, USA, 2017, dabing.

090 minut

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 110 Kč

Vstupné: 100 Kč

Baby Driver
Po strništi bos

115 minut

Coby neodolatelný seladon městských bazénů měl Maximo jediný
cíl - klofnout bohatou starší dámu, nechat se živit a vést sladký
život. Klaplo to dokonale. Každá zlatá žíla ale někdy vyschne...
Odvážnou letní komedii zdobí sexbomby dvou generací. Mexická
kráska Salma Hayek a sexuální symbol 60. let, legendární
Raquel Welch. Komedie, USA, 2017, titulky.

V pozadí internátní školy zuří občanská válka Severu proti Jihu a
když místní dívky najdou raněného vojáka Unie, zdráhají se mu
pomoci. Charismatickému Johnovi (Colin Farrell) však nelze
odporovat dlouho, protože jeho šarm je velice silný a nadmíru
účinný. Sofia Coppola přináší příběh plný lásky, žárlivosti a msty.
Drama / historický, USA, 2017, titulky.
094 minut

Letíme!

Mládeži do 12 let nevhodný.

096 minut

Lorraine Broughton (Charlize Theron), nejlepší agentka MI6, je
inteligentní, smyslná a krutá žena. Během studené války je
vyslána do Berlína, aby vyšetřila smrt kolegy. Při vyšetřování má
příkaz spolupracovat s berlínským policejním šéfem Davidem
Percivalem (James McAvoy).
Akční / mysteriózní / thriller, USA, 2017, titulky.

Vstupné: 110 Kč

Zabiják & bodyguard

Představení pro děti.

DVD

Špičková agentka americké CIA Alice Racine je po nevydařené
akci přeřazena do londýnské kanceláře. Po dlouhém čase ji
kontaktují bývalí nadřízení, protože se dozvěděli o zvýšené
aktivitě v prostředí radikálních militantních skupin. Alici se podaří
lokalizovat hlavního podezřelého, ale najednou se ona sama ocitá
v ohrožení. Akční / thriller, Velká Británie, 2017, titulky.

Oklamaný

Mládeži do 15 let nevhodný.

26. sobota - 17:30 hod.

Vstupné: 120 Kč

V utajení

Mládeži do 12 let nevhodný.

25. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Emoji ve filmu

Mládeži do 15 let nevhodný.

22. úterý

Vstupné: 110 Kč

Po strništi bos

Představení pro děti.

19. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Srdečně vás vítáme
Mládeži do 12 let nevhodný.

18. pátek - 17:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Valerian a město tisíce planet
Mládeži přístupný.

15. úterý

Vstupné: 110 Kč

Annabelle 2: Zrození zla
Mládeži do 15 let nevhodný.

12. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Milovník po přechodu
Mládeži do 12 let nevhodný.

11. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Valerian a město tisíce planet

Představení pro děti.

05. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 110 Kč

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se
vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně
rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i
další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek
uličnic: Margo, Edith a Agnes. Animovaný / akční / dobrodružný /
komedie / rodinný, USA, 2017, dabing.

Extrémní rychlost

Mládeži přístupný.

05. sobota - 17:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Film vypráví příběh dvou bratrů, kteří na objednávku kradou
luxusní auta. Kvůli nové objednávce - Bugatti z roku 1937 - musí
vycestovat až do Francie. Jejich plán však nevyjde a oni se
dostanou do rukou majitele auta, místního zločineckého bosse.
Výměnou za své životy budou muset ukrást auto jeho úhlavnímu
nepříteli. Akční / thriller, Francie, 2017, titulky.
094 minut
.
Valerian a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu
lidských území a jejich úkolem je udržovat pořádek v celém
vesmíru. Na rozkaz velitele se vydávají na misi do ohromného
mezigalaktického města Alfa. Ne každý má totiž v Alfě bohulibé
cíle.
Akční / sci-fi, Francie / USA, 2017, dabing.
137 minut

Vstupné: 100 Kč

098 minut

Jeden z nejlepších světových bodyguardů získává nového
zákazníka - nájemného zabijáka, který musí svědčit u
mezinárodního soudu. Dostane se tam včas a živý? V akční
komedii o tom, jak se musí spojit dohromady dva velmi rozdílní
muži, hrají Ryan Reynolds a Samuel L. Jackson.
Akční / Komedie, USA, 2017, titulky.
111 minut
Richard je mladý vrabčák, který osiřel a vychovali ho čápi. V době
dospívání si myslí, že je jedním z nich. Když přichází čas odletu
do teplých
krajin, jeho rodina mu odhalí pravdu a chce ho nechat
digitální
projekce
v lese, protože cestu by nepřežil. Richard se ale vydává za nimi
v doprovodu nových přátel. Animovaný / dobrodružný, Německo /
Lucembursko / Norsko / Belgie / USA, 2017, dabing.

084 minut

Talentovaný mladý řidič, který zajišťuje zločincům únik z místa
činu, je ve své práci tím nejlepším z oboru. Když se Baby setká
s dívkou svých snů, vnímá to jako příležitost opustit život zločince
digitální
projekce
a začít znovu.
Musí ale ještě do další akce a rázem je v ohrožení
jeho život, láska i svoboda. Akční / krimi / komedie / thriller
Velká Británie / USA, 2017, titulky.

112 minut

Po strništi bos je lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás
od tvůrčí dvojice Jana a Zdeňka Svěrákových.
Drama / válečný, ČR, 2017.

Vstupné: 130 Kč

digitální projekce

111 minut

