PROGRAM KINA CENTRUM září 2020
1. – 2. 9.
17:00 MS
110 Kč
VZHŮRU ZA SNY
Animovaný, rodinný, Dánsko, 87‘, dabing
Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama hned nadvakrát. Poprvé, když proti své vůli
dostane nevlastní sestru Jenny. Ta je stejně stará jako ona, zničehonic se přistěhovala, je strašně
otravná a všichni očekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky. A pak podruhé, když ve spaní
během jednoho snu objeví senzační tajemství. Přijde totiž na to, jak vlastně sny vznikají. Díky šťastné
nehodě zjistí, že svět snů má podobu nekonečných filmových studií, které připomínají Hollywoodskou
továrnu na sny. A že každý z nás tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých snů. Samozřejmě je
ohromena, se všemi pracovníky a pomocníky snových filmových studií se seznámí, nechá si všechno
pěkně vysvětlit a taky ukázat sny svých blízkých.
A potom ji k hrůze všech lidí ze štábu napadne to, co asi každého. Co se stane, když zkusí ovlivnit
snění někoho jiného a zasáhnout do jeho scénáře? Tady přidat něco legračního a tady něco trošku
strašidelného? Jde to! Je to úžasný objev, který slibuje obrovskou zábavu. Upřímnou, ale i škodolibou.
Mína se rozhodne měnit sny svojí nevlastní sestře Jenny a trochu jí to nandat. Nejdřív trošku, pak o
něco víc. Vždyť je tak nesnesitelná! Zahrávat si s lidskými sny může mít ale velké následky. Ve světě,
kde se staví sny, čeká nakonec Mínu i její nevlastní sestru obrovské dobrodružství. Představivost a
fantazie jsou v tomto případě pouze začátek.
1. – 2. 9.
17:30 VS
130 Kč
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie, ČR, 99‘, premiéra
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam
se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket.
Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností.
Čenda (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou
nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To
ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře
do velkého světa neomezených možností, ale také ke spoustě nových či staronových kamarádů, kteří
by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá,
přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v životě je láska… Nová česká komedie Štěstí je krásná věc
je plná situačního humoru a vypointovaných dialogů. Režisér Jiří Diarmaid Novák obsadil do hlavních
rolí Petru Hřebíčkovou a Karla Zimu, v dalších rolích se objeví Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej
Pavelka, Jiří Ployhar, Zdeněk Godla, Tomáš Jeřábek, Markéta Hrubešová, Leoš Noha, David Novotný a
další.
1. - 2. 9.
20:00 VS
140 Kč
TENET
Akční sci-fi, USA, VB, 150‘, titulky, 12+, premiéra
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na
extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe.
3. – 4. 9.
17:00 VS
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 3D
140 Kč
5. – 6. 9.
15:30 VS
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 2D
120 Kč
Rodinný, muzikál, USA, 91‘, dabing
Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou,
povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou
zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval
v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou
jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i
Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové. Těm vládne královna Bárbra, která
upřednostňuje nejen trochu drsnější muziku, ale i agresivní představu, že rock je jediná správná
muzika a že by měla hrát po celém kontinentu. Tohle už není problém, který by Poppy dokázala
vyřešit vřelým objetím s písničkou. A proto se společně se svým největším kamarádem Větvíkem
vydává na hudbyplnou pouť do neprobádaných končin, aby našla způsob, jak rockovou kolegyni
zastavit, než svět ovládnou kytarové riffy.

3. 9.
18:00 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 100 Kč
PALM SPRINGS
Komedie, romantický, USA, 87‘, titulky, 15+, premiéra
Bezstarostný pohodář Nyles (Andy Samberg) se na opulentní kalifornské svatbě kouše nudou. Stejně
jako nevázaná a mírně cynická sestra nevěsty Sarah (Cristin Milioti). Když spolu uvíznou v časové
smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, hledají způsoby, jak se zabavit, nebo
alespoň nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno neponesou žádné následky, a tak postupně ztrácejí
veškeré zábrany... Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje nahlas a zároveň vám připomene,
že i když zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to zachovat si aspoň trochu lidskosti a lásky.
3. – 4 . 9.
19:30 VS
130 Kč
5. – 6. 9.
19:30 MS
AFTER: PŘIZNÁNÍ
Drama, romantický, USA, titulky, 12+, premiéra
Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájemné osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží
a ani jeden z nich nemá co ztratit. Až na to, že mohou ztratit jeden druhého, tedy vlastně úplně
všechno. A právě takové nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy se Tessa dozví o sázce, která jejich vášni
předcházela, a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti. Hardin býval krutý a nepoddajný, uměl
dívky využít a odkopnout. Teď je to on, kdo by mohl skončit se zlomeným srdcem, kdo bez toho
druhého nemůže žít. Udělal obrovskou chybu, díky níž může láska jeho života skončit. Dokáže
překonat stíny minulosti a vybojovat svou lásku zpět? Nebude to snadné. Silná láska a divoký vztah
totiž Tessu změnily, už není tou nevinnou dívenkou. Stále je zamilovaná, ale současně je silnější a
dospělejší. Určitě nechce skončit v slzách. Nový kluk, který se v jejím životě objevil, je navíc pozorný a
hodný. S ním by její srdce mohlo najít klid... je ale klid to, co opravdu chce? Nezvítězí nakonec
elektrizující doteky, nenasytné polibky a žhavá touha, kterou umí vzbudit jenom zlobivý Hardin Scott?
4. 9.
18:15 MS
60 Kč SENIOR KLUB
MEKY
Dokument, ČR, SR, 80‘
Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a
jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující příběh, tempo,
emoce a překvapení. Energický filmový portrét Meky představuje populárního zpěváka z těsné
blízkosti, zcela otevřeně a upřímně, v nečekaných souvislostech i s humorem. Žbirkovu zpověď
doplňují současné záběry koncertu v Londýně i rozsáhlý archivní materiál. Film natočil Šimon
Šafránek, který za svůj předchozí dokument King Skate získal Českého lva.
5. - 6. 9.
18:00 VS
MULAN 3D
140 Kč
7. - 9. 9.
17:00 VS
MULAN 2D
120 Kč
Rodinný, dobrodružný, USA, 106‘, dabing, premiéra
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země
před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého
nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí
se využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál.
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země
před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého
nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí
se využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál. Tato epická cesta z ní nejen učiní
ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i respekt vděčného národa… a hrdého otce. Mulan přináší slavné
mezinárodní obsazení, které zahrnuje: Yifei Liu v roli Mulan; Donnie Yena v roli velitele Tunga; Jasona
Scotta Leea jako Böri Khana; Yosona Ana jako Cheng Honghui; a také Gong Li jako Xianniang a Jet Li
jako císaře. O režii filmu se postaral Niki Caro, a to dle scénáře Ricka Jaffy & Amandy Silverové,
Elizabeth Martinové & Lauren Hynek, na motivy výpravné básně Balada o Mulan.

7. – 9. 9.
18:00 MS
130 Kč
ŠARLATÁN
Životopisný, drama, ČR, Irsko, Polsko, SR, 118‘, 12+
Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného
léčitelskými schopnostmi.
Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika
desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně
nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného
lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek
léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny
bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…
Nejnovější snímek uznávané polské režisérky Agnieszky Holland Šarlatán odráží odvěký boj dobra a
zla, lásky a nenávisti, víry a zrady. To vše v jednom člověku na pozadí dobových událostí a zvratů.
Snímku se dostalo velké cti uvést svou světovou premiéru v rámci 70. ročníku Berlínského
mezinárodního filmového festivalu – Berlinale. V hlavní roli Jana Mikoláška se představí Ivan Trojan,
jehož mladší verzi ztvárnil jeho syn Josef Trojan. „Myslím si, že je to nejlepší scénář, jaký kdy Marek
Epstein napsal. Zároveň to bylo to nejnáročnější, co jsem kdy točil. Obsáhl jsem tři věková období, ta
postava je velmi rozporuplná a scénář se pohyboval v několika časových rovinách,“ vysvětlil držitel
šesti Českých lvů Ivan Trojan. Mikoláškova asistenta, ale zároveň také životního partnera, si zahrál
slovenský herec Juraj Loj. „Mikolášek léčil podle svých slov více než pět milionů pacientů, lidé u něj
denně stáli fronty. Zároveň se ale nemohl smířit s tím, kdo vlastně je. Kromě jeho boje se silným
egem je zajímavé i emotivní jádro příběhu, také velmi vášnivé a bolestné… V obou směrech je tento
filmový příběh originální,“ dodala držitelka mnoha festivalových cen, Českého lva a tří nominací na
Oscara, režisérka Agnieszka Holland.
7. 9.
19:45 VS
NOVÍ MUTANTI - titulky
120 Kč
8. – 9. 9.
19:45 VS
NOVÍ MUTANTI - dabing
120 Kč
10. – 11. 9.
17:30 VS
NOVÍ MUTANTI - dabing
13. 9.
20:00 VS
NOVÍ MUTANTI – dabing
Fantazy, akční, USA, 95‘, dabing + titulky, 95‘, 12+, premiéra
Pět mladých lidí se speciálními schopnostmi je drženo proti své vůli v tajném zařízení. Bojují nejen se
svými hříchy z minulosti, ale hlavně, aby zachránili sami sebe. Po vzoru Deadpoola a Logana, FOX
společně s Marvelem opět mění žánr superhrdinů – tentokrát do hororového hávu.
Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana Rasputinová (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie
Heaton) a Roberto De Costa (Henry Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží v odlehlé nemocnici dr.
Cecilia Reyesová (Alice Braga) za účelem jejich psychiatrického pozorování. Je přesvědčená, že tito
mladí lidé představují nebezpečí sami sobě a celé společnosti. Má je neustále na očích a snaží se je
naučit ovládat jejich mutantní schopnosti. Když se však osazenstvo rozroste o Danielle "Dani"
Moonstarovou (Blu Hunt), začnou se v nemocnici dít zvláštní věci. Pacienty začnou ovládat halucinace
a vzpomínky z minulosti. Nepotrvá dlouho a jejich mutantní schopnosti - a vzájemné přátelství podstoupí zkoušku, při které budou muset svést bitvu o to, aby vyvázli živí.
10. – 11. 9.
17:00 MS
120 Kč
12. – 13. 9.
15:00 VS
14. – 16. 9.
18:00 MS
DĚDA, POSTRACH RODINY
Komedie, rodinný, USA, 98‘, dabing, premiéra
Peter toho se svým dědou prožil hodně, vždycky k sobě měli blízko a oba byli pochopitelně nadšení z
toho, že se má dědeček nastěhovat k nim domů. Ale chyba lávky. Dědečkovi má totiž připadnou
Peterův pokoj, jeho území, jeho výsostné království. Stará přátelství jsou rázem zapomenuta, pouta
zpřetrhána. Z dědečka se stal nepřítel číslo jedna a musí pryč z domu. Peter vyhlásí nesmlouvavou
válku a nachystá na dědu sérii mistrně naplánovaných naschválů a karambolů. Leckdo by se po nich
raději uklidil do domova důchodců, ale tenhle děda je z tvrdého těsta. Rozhodně se nevzdá, přijme
válečný stav jako výzvu a pustí se do boje. Akci střídá protiakce, na jeden zákeřný naschvál je tu hned
odpověď, po jednom šíleném nápadu na jedné straně přichází ještě bláznivější jako pomsta, na hrubý
pytel se okamžité našije hrubá záplata. Války s dědou se stupňují a vítěz může být jen jeden.
Rozhodne se na velké trampolíně, kam si Peter přivede posily ze školy a děda posily narozené před
mnoha lety..

10. – 11. 9.
20:00 VS
130 Kč
12. – 13. 9.
17:30 VS
14. 9.
17:00 VS
15. – 16. 9.
17:30 VS
ŽENSKÁ POMSTA
Komedie, ČR, 88‘, 12+, premiéra
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají
stejný problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení mají společného
jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často i nelehkých, let společného života.
Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S
tou si vzájemně pomůžou. Pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi. Film je
úsměvným pohledem na mužskou krizi středního věku a oslavou ženské solidarity.
12. 9.
20:00 VS
149 Kč
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ: TAJNÝ AGENT
Živý přenos, drama, absurdní, groteska, ČR, 145‘, 12+
Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii jedinečných divadelních představení
zasazených do unikátních prostředí mimo tradiční jeviště. Posledním z nich je inscenace Tajný agent
Divadla Na zábradlí, která nás zavede do brněnského podzemí, do unikátního cihlového vodojemu z
konce 19. století.
Inscenace Davida Jařaba Tajný agent vychází ze slavné britské předlohy Josepha Conrada, situované
do Londýna přelomu 19. a 20. století. Pan Verloc provozuje anarchistickou živnost, ale je zároveň
ruským agentem. Východní mocnost už nechce jen neškodná udání na radikální soudruhy, ale
požaduje za své peníze skutečné činy. Nezvykle aktuální příběh vypráví o jedné bombě, která měla
způsobit strach a chaos a na přelomu 19. a 20. století a přiblížit Británii zájmům Ruska.
Pro projekce projektu Film Naživo byla jako prostředí inscenace zvolena unikátní industriální
cihlová architektura brněnského historického vodojemu z konce 19. století. Ta v sobě má potřebnou
atmosféru z dob vrcholné průmyslové revoluce a vytváří díky svým jedinečným prostorám možnost
dosáhnout neopakovatelného efektu. Zastavený čas v brněnském podzemí si přímo říká o propojení s
dobovým příběhem. Příběh o ruských agentech provokatérech a fatálním osudu jedné rodiny s nimi
propojenými, sbližuje naši současnost s londýnskou minulostí. Architektura a divadlo se ve filmu
setkávají v novém kontextu.
14. 9.
19:30 VS
190 Kč
VELKÁ CESTA DOMŮ!
Předprodej přes smsticket.
Přednáška Dana Pribáně, ČR, 120‘, premiéra
Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme dojeli z Indie přes Banskou Bystrici do Prahy a
mimochodem při tom objeli svět! Prach, bahno, olej, krev, kalašnikovy, plameny autogenů a hlavně
to nebrat celé moc vážně! Sáhli jsme si na dno, vyřešili neřešitelné problémy, ale lezlo nám to na
nervy mnohem méně, než jsme čekali. Vždycky je to sranda, když to přežijete! A tahle cesta je jednou
velkou přehlídkou hodně černého a někdy až nepříjemně vtipného humoru.
15. – 16. 9.
20:00 VS
110 Kč
DÉMON ZATRACENÍ
Horor, USA, 95‘, titulky, 12+
Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo, čerstvé kytky v záhonech záhadně vadnou a umírají, místo
dítěte najde matka v postýlce několik svázaných suchých větví. Tisíc let stará čarodějnice vylezla ze
své skrýše v kořenech stromu. Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho jiného. A živí se výhradně
dětmi.
Teenager Ben je po rozvodu rodičů trochu divoký a tak ho matka pošle zklidnit se na léto do malého
města ke svému tátovi. Najde si brigádu, nudí se a má čas pozorovat. Všimne si proto menšího kluka
ze sousedství, který si hraje v okolí, všimne si taky, když zmizí a nikdo ho nehledá, všimne si seschlých
úplně čerstvých kytek v okolí, všimne si, že máma toho menšího kluka se chová hodně podivně. A
nemůže si nevšimnout, že táta toho menšího kluka tvrdí, že žádného syna nemá. Vypadá to, že je
jediný, kdo si kluka ze sousedství pamatuje a rozhodne se přijít věci na kloub. Ve sklepě u sousedů
objeví strašlivé tajemství a od té chvíle mu půjde o život, stejně jako půjde o život dalších dětí z okolí.
Tisíc let stará čarodějnice, mytický démon zapomnění a zatracení, je strašlivý protivník. Přestala se
skrývat v okolních lesích a má hlad.

17. – 18. 9.
17:00 VS
130 Kč
19. – 20. 9.
14:45 VS
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Pohádka, fantazy, ČR, 112‘, premiéra
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien.
Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli,
kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v
čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena
ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté
srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit
17. – 18. 9.
18:30 MS
120 Kč
HAVEL
Drama, životopisný, ČR, 100‘, 12+
Co byste obětovali pro pravdu a lásku?
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho
disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér
Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a
správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru
všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.
Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny
od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech
sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v
druhém plánu, film Havel nabízí především velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve
světě mnoho.
17. – 20. 9.
20:00 VS
130 Kč
KRAJINA VE STÍNU
Drama, historický, ČR, 135‘, 15+, premiéra
Historické drama režiséra Bohdana Slámy, držitele několika Českých lvů. Krajina ve stínu je kronikou
lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let
minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami
vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i
události po válce dopadají vždy plnou silou. Život ve vsi probíhal vždy v pospolitosti, v těžkých
pohraničních podmínkách bylo pro všechny důležité zasadit, sklidit, přežít zimu a vychovat děti. Pak
ale přichází doba, kdy je nutné si vybrat, kdo je Rakušan, Němec a kdo je Čech. Najednou je potřeba
zvolit, kdo z celoživotních sousedů je spojenec a kdo je vlastně nepřítel. Do každodenního života lidí
zasáhla historie a s ní také bezpráví, lidské slabosti a násilí. Ze sousedů se v takovém okamžiku
mohou stát i vrazi. Marie Veberová je Češka, její muž je ale pevně spjatý s místní půdou a vždy byl
Rakušan. Mají chalupu, pole, vychovávají syna a snaží se žít podle toho, co je správné. Nejdříve sledují
rostoucí vzájemnou nenávist lidí ve vsi, aby pak zloba dopadla i na ně samotné. Svou osudovou
epopej Krajina ve stínu natočil Bohdan Sláma v černobílé verzi a na klasický filmový pás. „Zajímá nás,
jak malý člověk obstojí uprostřed dějin, které se přes něj valí. Musíme si klást otázku, jak bychom se v
podobných situacích zachovali my sami,“ říká režisér Bohdan Sláma. Autorem scénáře je Ivan
Arsenjev, kameramanem je Diviš Marek, s nímž Bohdan Sláma natočil své filmy Štěstí, Venkovský
učitel, Čtyři slunce nebo Bábu z ledu. Film Krajina ve stínu má široký časový záběr, přímým podnětem
pro jeho vznik a natočení se stal poválečný masakr v obci Tušť v oblasti Vitorazska na jihu Čech.
Koncem května 1945 zde bylo brutálně zavražděno 14 lidí. „Je dobře, že ten film vznikl. Myslím, že
bychom se měli zabývat i bolestnými a často dodnes nezahojenými ranami naší novodobé historie.
Během odsunu Němců bylo vedle spravedlivě potrestaných postiženo také mnoho nevinných,“ říká
ke snímku historik Pavel Kosatík.

19. – 20. 9.
17:30 VS
130 Kč
21. – 22. 9.
20:00 VS
Vyšinutý
Akční,thriller, VB, USA,90´, 15+, titulky, premiéra
Tento aktuální psychologický thriller zkoumá křehkou rovnováhu současné společnosti a dovádí agresi za
volantem, se kterou jsme se už všichni setkali, k naprosto nepředvídatelnému a děsivému vyústění.
Hlavní roli ve filmu Vyšinutý ztvárnil držitel Oscara Russell Crowe. Tento aktuální psychologický thriller
zkoumá křehkou rovnováhu současné společnosti a dovádí agresi za volantem, se kterou jsme se už
všichni setkali, k naprosto nepředvídatelnému a děsivému vyústění. Rachel (Caren Pistorius) jede pozdě
do práce a na semaforu se dostane do ostré hádky s jiným řidičem (Russell Crowe), který má ze svého
dosavadního života pocit bezmoci a připadá si všemi přehlížený. Rachel a všichni, které má ráda, se brzy
stanou terčem muže, který si umane, že na tomto světě po sobě zanechá ještě poslední stopu tím, že
Rachel udělí řadu vražedných lekcí. Následuje nebezpečná hra kočky s myší, která dokazuje, že si nikdy
nemůžete být jisti, že ve vaší blízkosti není někdo na samé hranici vyšinutí.

21. – 23. 9.
17:00 MS
110 Kč
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný, rodinný, USA, Španělsko, 105‘, dabing
Animované dobrodružství pro celou rodinu, kde hlavní roli hrají kouzelné sušenky, jaké by chtěl
prostě každý. Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás proměnit právě v to zvíře, které sníte. Křup
křup, sníte sušenku ve tvaru lva, a je z vás lev! Najdete medvěda, a křup křup, je z vás medvěd! Když
zdědíte cirkus na pokraji krachu, je krabice s takovými dobrotami přesně to, co potřebujete.
Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají kouzelnou moc
proměnit vás v jakékoli zvíře? Owen Huntigton žije pouze prací, jen těžko hledá čas na svou ženu a
malou dcerku. A pak to přijde, Owen zdědí cirkus po svém strýčkovi. Tohle by mohla být šance na
změnu, na dobrodružství a zábavu, na opravdový rodinný život. Malý cirkus je ale na pokraji krachu,
nestíhá konkurenci obrovského zábavního řetězce, klauni, akrobati a další už jsou postarší a leccos je
bolí. Tohle dědictví se zdá být spíš prokletím a pohromou, ale pak Owen objeví starobylé tajemství
strýčka Boba. Krabici s kouzelnými sušenkami, které mohou proměnit člověka ve zvíře. A najednou je
tu plno zvířat, která tančí, zpívají a předvádějí akrobatické kousky - a pak se s pomocí sušenky znovu
promění do lidské podoby. Nic jim nemůže zabránit v úspěchu a oživit zašlou slávu! Nebo ano? Je
tady totiž ještě Horatio, zákeřný bratr strýčka Boba, který chce kouzelný cirkus jen pro sebe. A aby ho
získal, je schopen udělat úplně cokoli. Výtvarníkem filmu je Cartera Goodriche, který pracoval na
animovaných filmech jako Ratatouille, Já, padouch nebo Hotelu Transylvania, spolurežisérem se stal
Tony Brancroft jenž coby animátor pracoval na disneyovkách Lví král, Pocahontas, nebo Tarzan.
Magie zafungovala i při obsazování hlasů kreslených postav. Emily Blunt, Danny DeVito, Ian McKellen,
John Krasinski nebo Sylvester Stallone je výjimečná sestava. „Pak se stalo něco opravdu kouzelného.
Emily a John přišli do studia pro první dialogy a šli mimo scénář. Bavili se, dělali vtipy, improvizovali. A
já si uvědomil, že mám skvělé herce a musím je nechat hrát. Nakonec tedy všichni nejdříve namluvili
své postavy a podle toho jsme pak dokončovali animaci,“ vzpomíná režisér a autor scénáře Scott
Christian Sava.
21. – 23. 9.
17:30 VS
120 Kč
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie, ČR, 99‘
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam
se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket.
Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností.
Čenda (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou
nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To
ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře
do velkého světa neomezených možností, ale také ke spoustě nových či staronových kamarádů, kteří
by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá,
přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v životě je láska… Nová česká komedie Štěstí je krásná věc
je plná situačního humoru a vypointovaných dialogů. Režisér Jiří Diarmaid Novák obsadil do hlavních
rolí Petru Hřebíčkovou a Karla Zimu, v dalších rolích se objeví Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej
Pavelka, Jiří Ployhar, Zdeněk Godla, Tomáš Jeřábek, Markéta Hrubešová, Leoš Noha, David Novotný a
další.

23. 9.
20:00 VS
120 Kč
RYTMUS: TEMPOS
Hudební, dokumentární, SR, 90‘, 12+, premiéra
Patrik „Rytmus“ Vrbovský provází dokumentem, z produkce Red Bull, po stopách česko-slovenské
hip-hopové scény. Divákovi je skrz velké množství archivních záběrů a komentářů umožněno
nahlédnout do samých počátků a vývoje tohoto hudebního žánru u nás.
24. – 25. 9.
17:00 MS
90 Kč
MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
Animovaný, rodinný, povídkový, ČR, 45‘, premiéra
Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět. Ten velký, to je Nedvěd, a ten
mrňous zase Miška. Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá
věčně hladová bříška. V povídkovém filmu Mlsné medvědí příběhy mají obzvlášť napilno. Uvidíte, jak
se tito zábavní chlupáči seznámili, jak spolu vaří nebo ochutnávají lanýže, jak v létě slaví Vánoce,
které každou zimu prospí, i jak se usmiřuje medvědí hádka. Dokonce je čeká obrovská hostina, kam
dorazí medvědi z celého světa. Příběhy plné vtipu, dobrodružství a ponaučení ocení nejmenší diváci i
jejich starší sourozenci a rodiče. Takže hurá na medvědy!
24. – 27. 9.
17:30 VS
130 Kč
28. – 30. 9.
19:45 VS
BÁBOVKY
Komedie, romantický, drama, ČR, SR, 97‘, 12+, premiéra
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž
propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nejsložitější sítě,
která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a
vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z
každodenního života, které zná každý z nás.
24. 9.
19:00 MS
120 Kč
NADĚJE
Drama, romantický, Švédsko, Norsko, 126‘, titulky, 12+, premiéra
Anja a Tomas představují pár, jakých známe mnoho. Oba jsou ve středním věku, v plné síle, pevně
spojeni dětmi a rodinou. Z jejich romantické lásky už po letech soužití mnoho nezbylo, žijí spíše vedle
sebe než spolu a většinu energie dávají do své práce. Tomasův přístup už dokonce hraničí s
workoholismem. Anja jako divadelní režisérka právě zažívá triumf díky premiéře nejnovějšího
představení, když jí lékaři oznámí, že má fatální neléčitelný nádor a před sebou pouhé tři měsíce
života. Do Vánoc zbývá jeden den, dětem nic říct nechce a jediný, o koho se Anja může opřít je
Tomas. Anja se rozhodne být silná a bojovat. Může smrtící diagnóza dát jejich rozbitý vztah znovu
dohromady nebo už mezi nimi opravdu nic nezbylo? I ve chvíli, kdy jsou vaše šance minimální, naděje
vždycky existuje.
25. 9.
19:00 MS
110 Kč
ŽALUJI!
Drama, historický, Francie, Itálie, 132‘, titulky, 12+, premiéra
V roce 1894 je důstojník francouzského generálního štábu Alfred Dreyfus nepravdivě obviněn z
velezrady a odsouzen k doživotí. Tato událost vstoupila do historie jako Dreyfusova aféra.
Kapitán Alfred Dreyfus, mladý a nadějný důstojník, byl 5. ledna 1895 označen za německého špiona a
odsouzen na doživotí s výkonem trestu na Ďábelském ostrově. Svědkem jeho ponížení je mimo jiné i
Georges Picquart, který je povýšen na vedoucí pozici jednotky armádní kontrarozvědky, jež Dreyfuse
dopadla. Když ale Picquart zjistí, že se k Němcům stále dostávají tajné informace, je vtažen do
nebezpečného labyrintu přetvářky a korupce, který neohrožuje pouze jeho čest, ale také jeho život.

26. – 27. 9.
16:00 MS
110 Kč
SCOOB!
Animovaný, rodinný, UA, 93', dabing
První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa míří do našich kin a slibuje skvělou
podívanou! Zjistěte, jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich
nejděsivějšího případu! Film vás zavede na samotný začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho a
konečně na velkém plátně uvidíte, jak s mladými detektivy Fredem, Velmou a Daphne, založili dnes již
legendární srandabandu Záhady s.r.o. Po stovkách vyřešených případů musí teď ale Scooby a jeho
parta přijít na kloub nejprekérnější záhadě všech dob. Zločin totiž nikdy nespí a svět má brzy zakusit
zlobu přízračného bájného psa Kerbera. Začíná napínavý závod s časem! Psapokalypsa je na spadnutí
a prima parta brzy zjisťuje, že pravým klíčem k záhadě může být právě Scooby.
26. – 27. 9.
20:00 VS
130 Kč
TENET
Akční sci-fi, USA, VB, 150‘, titulky, 12+
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na
extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe.
28. – 30. 9.
17:00 VS
120 Kč
DĚDA, POSTRACH RODINY
Komedie, rodinný, USA, 98‘, dabing
Peter toho se svým dědou prožil hodně, vždycky k sobě měli blízko a oba byli pochopitelně nadšení z
toho, že se má dědeček nastěhovat k nim domů. Ale chyba lávky. Dědečkovi má totiž připadnou
Peterův pokoj, jeho území, jeho výsostné království. Stará přátelství jsou rázem zapomenuta, pouta
zpřetrhána. Z dědečka se stal nepřítel číslo jedna a musí pryč z domu. Peter vyhlásí nesmlouvavou
válku a nachystá na dědu sérii mistrně naplánovaných naschválů a karambolů. Leckdo by se po nich
raději uklidil do domova důchodců, ale tenhle děda je z tvrdého těsta. Rozhodně se nevzdá, přijme
válečný stav jako výzvu a pustí se do boje. Akci střídá protiakce, na jeden zákeřný naschvál je tu hned
odpověď, po jednom šíleném nápadu na jedné straně přichází ještě bláznivější jako pomsta, na hrubý
pytel se okamžité našije hrubá záplata. Války s dědou se stupňují a vítěz může být jen jeden.
Rozhodne se na velké trampolíně, kam si Peter přivede posily ze školy a děda posily narozené před
mnoha lety…
28. 9.
18:30 MS
120 Kč
FILMOVÝ KLUB 100 Kč
CORPUS CHRISTI
Drama, Polsko, 116‘, titulky, 15+, premiéra
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát
knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít
pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá
péče o místní farnost.
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát
knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít
pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá
péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní
komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány.
Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

29. 9.
18:00 MS
60 Kč SENIOR KLUB
3BOBULE
Komedie, ČR, 101‘, 12+
Po mnoha sklizních ... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli
vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich
lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku –
vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš
Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě
vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl,
a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají sami
problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve
vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby
žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký) ...
30. 9.
18:30 MS
110 Kč
VIZIONÁŘ MODIGLIANI
Dokumentární, Itálie, 90‘, titulky, premiéra
Dokumentární snímek Vizionář Modigliani připomíná sto let od úmrtí výtvarného génia, který
překonal všechny legendy a stereotypy. Od jeho kořenů v Livornu, kde se zrodilo hnutí Macchiaioli,
přes Paříž, která byla centrem moderny a kde se střetával s takovými talenty své doby, jakými byli
Pablo Picasso či Constantin Brâncuși, až po hluboký vztah s múzou Jeanne Hébuternovou. Příběh
Amedea Modiglianiho je mimořádným příběhem výjimečného avantgardního umělce, velkého buřiče,
a ještě většího bohéma, jehož díla balancují na pomezí primitivismu a italské renesance.
Na říjen připravujeme:
Pinocchio, Wonder Woman 1984, Karel, Žáky bez jazyku, Rodina na baterky, Greenland: Poslední
úkryt, 100% Wolfa další.

