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Nikdy nejsme sami

Neděle 3. 7. 19:00
ČR 2016

vstupné 45 Kč
Drama, 105´, přístupno

Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní pracovník vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se se
svým novým sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí jeho žena pracující v místní prodejně. Unavená
životem a starostí o dva syny, všimne si vyhazovače z nočního klubu. Ten ale miluje striptérku. Ta však čeká na otce
svého dítěte, který sedí v nedaleké base, kde pracuje právě zmíněný bachař…
Režie: Petr Václav • Hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková, Miroslav Hanuš, Zdeněk Godla, Klaudia Dudová

Les sebevrahů

Neděle 10. 7. 19:00
USA 2016

vstupné 45 Kč
Horor, 87´, příst.od 15, titulky

Skutečný les Aokigahara, který se děsivě tyčí na úpatí hory Fuji v Japonsku, je dějištěm napínavého nadpřirozeného
thrilleru. Američanka Sára se do lesa vydává v rámci pátrání po svém dvojčeti – po sestře Jess která záhadně zmizela.
Sářin manžel Rob kterého chování Jess dlouhodobě frustruje, není své manželce skoro 10 tisíc kilometrů dlouhou cestu vymluvit. Po návštěvě školy, ve které Jess učí, se důvtipná Sára vydává do lesa samotného. Ve společnosti svého
nového známého, novináře Aidena vstupuje do lesa, ve kterém by dle důrazných varování „nikdy neměla opouštět
vyšlapanou cestu“. Na bezpečí obou z nich dohlíží místní průvodce Michi ale s blížící se nocí jim není schopen setrvání
přímo v lese rozmluvit a se zdráháním oba nechává lesu napospas.
Režie: Jason Zada • Hrají: Natalie Dormer, Taylor Kinney, Yukiyoshi Ozawa, Eoin Macken, Rina Takasaki a další

Neděle 17. 7.

18:00

ZOOTROPOLIS: Město zvířat

vstupné 25 Kč

USA 2016
Rodinný, animovaný, 109´, přístupno
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako
je Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů
světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však do
města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných
zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party upovídaného a všemi mastmi mazaného lišáka Nicka Wilda.
Režie: Byron Howard, Rich Moore • Hrají: Tereza Martinková, Petr Lněnička, Zbyšek Horák, Jana Zenáhlíková, Lumír
Olšovský, Jitka Smutná, Mojmír Maděrič, David Suchařípa, Miloslav Mejzlík, Petra Hobzová, Jiří Panzner, Dana Černá, Jan
Holík, Klára Nováková, Zdeněk Štěpán, Oldřich Hajlich, Eliška Burkert Nezvalová, Milan Slepička, Lucie Juřičková, Tomáš
Racek, Martin Zahálka, Jan Holík, Stanislav Lehký

Neděle 24. 7. 19:00
SR 2016

Vojtěch

vstupné 45 Kč
Komedie, 98´, přístupno

Vojtěch je městská komedie, které dominuje příběh „ztraceného“ čtyřicátníka. Vojtěch prožívá krizi středního věku.
Přijde mu, že je na tomto světe nepotřebný v každém ohledu. Přišel o ženu, o práci, s rodinou se nestýká. Průvodcem
jeho života se stane jeho soused – svérázný taxikář Laco. Jejich výlety však většinou končí fiaskem.Vojtěch chce žít
normálním životem, ale jeho neschopnost čelit uspěchané moderní době přináší mnoho komediálních zápletek. Neumí
si užít společnosti lehkých žen, každodenní pokusy o alkoholické opojení a rady jak sbalit ženskou také končí katastrofou. On to však nevzdává a věří, že svojí smůlu prolomí.
Režie: Viktor Csudai • Hrají: Matej Landl, Marián Miezga, Zuzana Šebová, Lucia Vráblicová, Eva Sakálová, Zuzana Mauréry a další

Neděle

31. 7.

19:00

Děda

ČR 2016

vstupné 45 Kč
Rodinná komedie, 110´, přístupno

K rázovitému Valašskému Dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučata z Prahy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém
úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Ne,
že by tu nebyl signál, ale ti Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak, po svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi historií
starého Valašska od jara až do zimy.
Režie: Mejla Basel • Hrají: František Segrado, David Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek Polívka, Kristýna Frejová, Petr
Čtvrtníček, Anička Čtvrtníčková, Jáchym Dimov a další
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