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Fair play

Neděle 2. 8. 19:00
ČR 2014

vstupné 45 Kč

Drama, 100´, příst.od 12 let, česky

Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají, že splní kvalifikační
limit a postoupí na olympijské hry. Vybočením ze světa tvrdého sportovního drilu je pro Annu pouze milostný vztah s Tomášem. Anně začnou být bez jejího
vědomí podávány anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se ale rovněž první zdravotní problémy. Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože
je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. Její matka však doufá, že Anna účast na olympijských hrách využije k emigraci, a rozhodne se jí
anabolika pod rouškou neškodných vitaminů aplikovat tajně.
Režie: Andrea Sedláčková
Hrají: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Eva Josefíková, Ondřej Novák, Roman Zach, Igor Bareš, Jiří Wohanka, Ondřej Malý

Zvonilka a netvor

Neděle 9. 8. 18:00
USA 2015

vstupné 25 Kč

Dětský, animovaný, 76´, příst., česky

Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit
růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Zatímco
Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí, co si mají o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se rozhodnou magického tvora ulovit dřív,
než přivolá na jejich společný domov zkázu. Fauna musí poslechnout své srdce a zariskovat, aby s pomocí svých vílích kamarádek záhadného tvora Netvora
zachránila.
Režie: Steve Loter
Hrají: Tomáš Vaněk, Jiří Ployhar, Terezie Taberyová, Milada Vaňkátová, Jana Holcová, Kamila Šmejkalová, Eliška Blezrová, Hana Krtičková, Klára Oltová, Pavlína
Kostková, Kateřina Petrová, Kamila Špráchalová, Zuzana Říčařová, Marika Šoposká, vypravěčka – Naďa Konvalinková

Železná srdce

Neděle 16. 8. 19:00
USA 2014

vstupné 45 Kč

Válečný, akční, 135´, příst. od 15 let, titulky

Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy, velení tanku
Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile početní i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče,
který se v jejich četě souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést do
úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce nacistického Německa.
Režie: David Ayer
Hrají: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal, Jason Isaacs, Scott Eastwood

Neděle 23. 8. 19:00
USA 2015

Whiplash

vstupné 45 Kč

Drama, 106´, přístupno, titulky

Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. Zpočátku je Andrew nucen fungovat
pouze jako „záskok“ a otáčet partituru hlavnímu bubeníkovi. Ale na příští soutěži, které se kapela účastní, hlavní bubeník řízením osudu či něčím přičiněním
ztratí svou partituru. Andrew, který zná celý part nazpaměť, dostane šanci hrát. Ačkoliv se tímto činem odcizí ostatním hudebníkům, kapela soutěž nicméně
vyhraje a Andrew má šanci stát se Fletcherovým novým oblíbencem.
Režie: Damien Chazelle
Hrají: Miles Teller, J. K. Simmons, Melissa Benoist, Paul Reiser, Austin Stowell, Nate Lang

Neděle 30. 8.
Francie 2015

18:00

Asterix: Sídliště bohů

vstupné 25 Kč

Dětský, animovaný, 85´, přístupno, česky

Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku
slavného římského orla a odolává jeho válečným výpadům. Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit jednou provždy: svést prostoduché
vesničany kouzlem civilizace v podobě monumentálních římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce
dnešních paneláků)… Ale rozhodně s honosným názvem – Sídliště Bohů.
Jenže Asterix a Obelix svou malou vesnici, ukrytou v hlubokém lese, oplývajícím chutnými divočáky, nadevše milují. Přece nedopustí, aby se z jejich milovaného
domova stal pouhý turistický skanzen. Musejí nabrousit veškerý svůj důvtip a pokusit se prohnaného Caesara v této podlé bitvě porazit…
Režie: Louis Clichy
Hrají: Pavel Trávníček, Jiří Štěpnička, Karel Heřmánek, Josef Carda, Michal Suchánek, Simona Postlerová, Dalibor Gondík, Alexej Pyško a další
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