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Neděle 5. 7. 19:00
ČR 2015

GHOUL

vstupné 45 Kč
Thriler, horor, 86´, příst. od 15, titulky

Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o kanibalismu. Strašlivý hladomor v letech
1932-1933 tu dohnal spoustu lidí k děsivým činům. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem jednoho
z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kanibala Andreje Čikatila. Během 12 let spáchal přes padesát brutálních
vražd, při nichž své oběti částečně snědl. Společně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit tajemství
domu, kde se vše odehrávalo. V opuštěném stavení uprostřed ukrajinských lesů se z filmařů i jejich doprovodu však
brzy stávají nedobrovolní vězni. Stísněný pocit ve zdech domu se mění v děsivá setkání s jiným světem. Ze záměru
natočit dokument se stává hrůzyplný boj o život. Nikdo netuší, kdo nebo co je TAM VENKU...
Režie: Petr Jákl • Hrají: Jennifer Armour, Jeremy Izabela, Paul Tracey, David Garza

Neděle 12. 7. 18:00
DE 2014

Sedm trpaslíků

vstupné 25 Kč

Animov., fantast., 88´, příst., česky

Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny na oslavě
jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Dellamorty. Touto drobností totiž poslal celé
království do staletí trvajícího spánku. On i jeho šest kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. Ale jak? Přece
polibkem z pravé lásky! Trpaslíci vědí, že Růženka miluje Jacka. On jediný ji může probudit ze zakletí. Jenže Jack je
momentálně ve spárech děsivého draka Paliče. Ten, jak všichni vědí, sídlí v pevnosti mocné Dellamorty. Našich sedm
statečných sebere odvahu a neohroženě se vydávají Jacka osvobodit. A jako v každé správné pohádce, na malé hrdiny
čeká mnoho nástrah a dobrodružství.
Režie: Harald Siepermann, Boris Iljinovic • Hrají: Otto Waalkes, Gustav Wöhler, Martin Schneider, Nina Hagen, Boris
Iljinovic, Elvin Cameron

Neděle 19.7.

19:00

ČR 2015

Babovřesky 3

vstupné 45 Kč
Komedie, 103´, příst., česky

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální
nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají
hlavu jejím obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří
i najdou. Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do
Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla
vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků
Horáčkové… do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci,
díky níž starosta může poslat všech sedm místních drben k moři… Akce „likvidace bab“ začíná.
A nad tím vší bdí nový farář, který přijel do vesnice nahradit páter Petra….
Režie: Zdeněk Troška • Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk,
Tereza Bebarová, Bronislav Kotiš, Pavla Bečková

Neděle 26. 7.
USA 2015

19:00

Padesát odstínů šedi

vstupné 45 Kč

Sexthriller, 117´, přístupno od 15 let, česky

Studentka literatury Anastasia je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý
opak tajemného podnikatele Christiana Greye , kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu.
Přestože se ji Grey svým chladným a odměřeným chováním snaží odradit, má ho plnou hlavu, což ještě prohloubí
jejich opakovaná pracovní setkání. Bez ohledu na to, že ji varuje, jak je komplikovaný a ve zlověstných náznacích mluví
o svém specifickém vkusu, není Anastasia jeho přitažlivosti schopná odolat. Ani Grey však není vůči téhle plaché dívce
imunní a postupně ji začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Pokud do nich Anastasia vstoupí, pozná pravého
Christiana Greye. Na posteli určené jen pro vyvolené zároveň pozná pravou Anastasii – své touhy, své vášně, svou
živočišnost. Až z toho jde strach.
Režie: Sam Taylor • Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Marcia Gay Harden, Luke Grimes, Rita Ora, Jennifer Ehle,
E. Mumford
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