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Pá 1.8.
21.00 Croodsovi
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20.45 Kulový blesk
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20.45 Revival
Čt 14.8.
20.45 Milionář z chatrče
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20.45 Avatar
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20.30 Perfect Days – i ženy mají své dny
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20.30 Méďa
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20.30 Králova řeč
Pá 29.8.
20.30 Království lesních strážců

Croodsovi
USA 2013_90 min._animovaná komedie_dabing_mládeži přístupný_režie: Chris Sanders, Kirk De Micco
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi.
Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „Strach je dobrý, změna špatná“, a
drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, kde doposud spokojeně bydleli.
Nominace Oskar 2014: nejlepší animovaný film.
Kulový blesk
Československo 1978_82 min._komedie_přístupný_ režie: Ladislav Smoljak, Zdeněk Podskalský st.
Komedie o dvanáctinásobné směně bytů, kterou její organizátor, advokát Radosta, právem nazval Akce kulový
blesk. Připravit, zorganizovat a provést výměnu dvanácti bytů je dílo hodné mistra. Tím ovšem dr. Radosta,
jehož excelentně ztvárnil Rudolf Hrušínský, také je. Náhlé těžkosti a komplikace řeší s grácií za pochodu a pro
jistotu, aby se v den D všechno povedlo, provede malou generální zkoušku, která odhalí mnohé.
Revival
Česko 2013 _ 111 min._hudební komedie_od 12 let_režie: Alice Nellis
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Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých
muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za sebou svůj život a svůj
vlastní příběh. Jejich světy se potkávají a oni si začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu i za ním.
Nejen členy kapely, i všechny okolo ovšem čeká spousta zábavy a často velmi překvapivých a komických situací.
A také se konečně podaří rozluštit jedno velké tajemství – proč se vlastně skupina rozpadla.
Milionář z chatrče
Velká Británie 2008_115 min._romantické drama_titulky_od 12 let_režie: Danny Boyle
Mladík Jamal Malik, sedí v televizním studiu naproti moderátorovi indické verze soutěže. Chcete být
milionářem a čeká na poslední otázku, která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě před nedávnou
chvílí byl chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, který se narodil do světa bez budoucnosti, do světa nám
nepředstavitelné bídy.
Oscar 2009: nejlepší film, režie, kamera, střih, hudba, zvuk, scénář a píseň (Jai Ho).
Avatar
USA/ Velká Británie 2009_162 min._ dobrodružný sci-fi film_titulky_přístupný_režie: James Cameron
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných
civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem - Na’vi, žijícím v
souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře
velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro člověka
možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, hybrida Avataru, který může být ovládán psychikou
oddělenou od lidského těla a fyzicky odpovídá původnímu obyvatelstvu Pandory, které má fluorescentní
modrou kůži a dosahuje 3m výšky.
Oscar 2010: nejlepší kamera, výprava, vizuální efekty.
Perfect Days – I ženy mají své dny
Česko 2011_105 min._komedie_od 12 let_režie: Alice Nellis
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede
představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého
manžela, krém na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky.
Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí
okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu “Před a po”.
Méďa
USA 2012_106 min._komedie_titulky_od 15 let_režie: Seth MacFarlane
John byl jako malý velmi opuštěný, i proto pronesl to pošetilé přání, aby jeho plyšový vánoční dárek začal
mluvit. Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální hvězdou a miláčkem davů. Jak roky ubíhaly, chlupatému
Tedovi zůstal jediný fanoušek – John. Ti dva si náramně notují v pohledu na život (maximální pohoda), na holky
(divošky mají přednost), na práci (jen když není zbytí) a John i díky tomu velkoryse přehlíží, že okolí se na jeho
soužití s méďou dívá čím dál rozpačitěji.
Králova řeč
Velká Británie/ USA/ Austrálie 2010 _113 min._titulky_historické drama_od 15 let_režie: Tom Hooper
Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. a skandální abdikaci krále Eduarda VIII., je Bertie , který celý život trpí
vadou řeči, nečekaně korunovaný králem Jiřím VI. Země stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje
silného vůdce. Proto králova žena Alžběta, budoucí královna matka, domluví svému muži setkání s
excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem. Po tuhém začátku se tito dva ponoří do neobvyklého způsobu
léčby a časem mezi nimi vznikne nenarušitelné pouto.
Oscar 2011: nejlepší film, herec, scénář, režie.
Království lesních strážců
USA 2013_102 min._animované fantasy_dabing_přístupný_režie: Chris Wedge
Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka, taková je sedmnáctiletá Mary, která prožije dobrodružství, o jakém se jí
nezdálo ani v nejdivočejším snu! Po návratu do rodného domu se snaží sblížit se svým otcem Bombou, který se
jí odcizil. Svérázný a roztržitý profesor Bomba je posedlý zkoumáním pozoruhodné civilizace drobných lesních
mužíčků žijících v lesích. Mary dochází trpělivost. Poté, co se kouzlem ocitne v tomto podivném lesním
společenství, je ovšem nucena svůj pohled přehodnotit.
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