KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
ZAĄÍZENÍ MöSTA

DOBRUŠKY

LETNÍ KINO (AREÁL KOUPALIŠTĚ) – ČERVENEC-SRPEN 2017
PÁTEK 7. 7.
21.30

SOBOTA 8. 7.
21.30

STŘEDA 12. 7.
21.15

PÁTEK 14. 7.
21.15

SOBOTA 15. 7.
21.15

STŘEDA 19. 7.
21.15

PÁTEK 21. 7.
21.15

SOBOTA 22. 7.
21.15

STŘEDA 26. 7.
21.15

PÁTEK 28. 7.
21.00

SOBOTA 29. 7.
21.00

STŘEDA 2. 8.
21.00

PÁTEK 4. 8.
21.00

DÁNSKÁ DÍVKA

SOBOTA 5. 8.

RODINNÝ FILM

STŘEDA 9. 8.

Psychologický thriller, Austrálie/USA, 2015, 107 min.
Režie: Tom Hooper. Hrají: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw a další. Einar Wegener patří k nejlepším dánským malířům své doby, jeho žena Gerda mu přitom poskytuje maximální podporu a přitom se sama snaží prorazit jako portrétistka. Vše začne banální příhodou. Gerdě
nedorazí figurantka a Einar svolí, že bude sedět modelem oblečený do ženského kostýmu...

Drama, ČR, 2016, 95 min.
Režie: Olmo Omerzu. Hrají: Karel Roden, Vanda Hybnerová, Jenovéfa Boková a jiní. Jak se
vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou
po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto
rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost?

21.00

PÁTEK 11. 8.

FAKJŮ PANE UČITELI 2

20.45

SOBOTA 12. 8.

TEORIE TYGRA

DIVOČINA

Drama, USA, 2014, 115 min. Ml. nepřístupný.
Režie: Jean-Marc Vallée. Hrají: Reese Witherspoon, Laura Dern, Thomas Sadoski a další.
Každý z nás se někdy cítí mizerně a všechno se kolem něj hroutí. Cheryl se takto cítí už
delší dobu. Po smrti matky a krachu manželství, si myslí, že už přišla o všechno. Do života jí
vstoupí i drogy a známosti na jednu noc. Pak udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života.

STŘEDA 16. 8.

TEORIE VŠEHO

20.45

LÍDA BAAROVÁ

Životopisný/historický/drama, ČR, SR, 2016, 106 min.
Režie: Filip Renč. Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Simona Stašová, Martin Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž a mnoho dalších. Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů, považovaných za evropský
Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk
ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy.

Komedie, Německo, 2015, 111 min.
Režie: Bora Dagtekin. Hrají: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann a jiní. Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebujete
nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. A přesně díky tomu u školní tabule uspěl
bývalý zločinec a samozvaný učitel Zeki Müller v komedii Fakjů pane učiteli. A nyní je zpět.

20.45

LADÍME 2

Hudební komedie, USA, 2015, 113 min.
Režie: Elizabeth Banks. Hrají: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Adam DeVine a další. Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella, takže ve svých
vystoupeních nepoužívají hudební nástroje. Amerika jim leží u nohou a dokonce je pozvou,
aby zazpívaly prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže...

ANI VE SNU!

Romantický / sportovní, ČR, 2016, 79 min.
Režie: Petr Oukropec. Hrají: Barbora Štikarová, Klára Melíšková, Jan Vondráček, Ivan Martinka, Toman Rychtera, Adam Mišík a parkouristé ze skupiny IN MOTION. Film Ani ve snu!
se odehrává v prostředí parkouristů, mladých lidí, kteří se snaží posouvat hranice fyzických
schopností vlastního těla v současném urbánním a industriálním světě. Jejich životní styl,
schopnost zdolávat téměř jakékoliv překážky, jim přináší svobodu. Parkour je tak pro teenagery synonymem nezávislosti.

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

Romantický/drama, USA, 2014, 125 min.
Režie: Josh Boone. Hrají: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe a další. Film je
adaptací světového bestselleru Johna Greena, který vypráví o tom, jak zábavné, vzrušující
a tragické je žít a být zamilovaný.

Drama, ČR, 2016, 90 min.
Režie: Dan Wlodarczyk. Hrají: Pavel Liška, Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková a další. Geolog Pavel a zemědělec Kačmar se živí jako nelegální kopáči vltavínu, zelených polodrahokamů z jižních Čech. Ten první proto, aby nebyl závislý na manželce Karolíně, ten druhý, aby
uživil rodinu. Existence na hraně zákona jim dává peníze, svobodu a nezávislost, ale také
vyžaduje těžkou fyzickou dřinu.

21.00

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

Komedie, Velká Británie/Francie/USA, 2016, 123 min. Ml. nepřístupný.
Režie: Sharon Maguire. Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey a další.
Tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. To dokáže vykolejit i Bridget, zvlášť když netuší, s kým počala. Stačí navštívit odvázaný festival a na něm se vyspat
s pohledným cizincem a pak se na jiné akci přesvědčit, že stará láska nerezaví.

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ

PÁTEK 18. 8.
20.30

Tragikomedie, ČR, 2016, 101 min.
Režie: Radek Bajgar. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová,
Pavla Beretová, Jiří Havelka, Jakub Kohák a další. Jan už toho má dost. Poslední kapkou
je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička totiž nerespektovala žádné jeho
přání, v dobré víře, že ona sama lépe než on ví, co je pro něj dobré. Janovi začíná být jasné,
že je na té samé cestě...

Životopisný/drama, USA, 2014, 123 min.
Režie: James Marsh. Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson a další. Teorie
všeho vypráví životní příběh geniálního astrofyzika Stephena Hawkinga. V roce 1963 má jednadvacetiletý Stephen, student na Cambridge, našlápnuto ke skvělé budoucnosti. Spolužáci
i profesoři ho naprosto zbožňují, stejně jako Jane, která na téže škole studuje umění. Když
však v osobním i profesním životě stane na vrcholu, zažije nemilosrdný pád. Lékařské vyšetření po jednom z mnoha jeho škobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu.

OREL EDDIE

Komedie / drama / životop.,USA / UK / Německo, 2016, 106 min.
Režie: Dexter Fletcher. Hrají: Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken a jiní.
Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale takový motor, jaký
v sobě skrývá už od dětství Michael Edwards, nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá: reprezentovat Velkou Británii na některých olympijských hrách v nějakém
sportu, celkem jedno ve kterém. A tak malý Michael vyzkouší mnoho různých atletických disciplín, aby sebe i své okolí ujistil o nedostatku jakéhokoliv sportovního talentu.
Proto se soustředí na zimní sporty. Ale ani ve sjezdovém lyžování nemá zrovna moc
štěstí a ani talentu.

MAGGIE MÁ PLÁN

RYCHLE A ZBĚSILE 7

SOBOTA 19. 8.
20.30

Romantická komedie, USA, 2015, 99 min.
Režie: Rebecca Miller. Hrají: Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore, Bill Hader a další.
Maggie zatím marně čeká na tu pravou a životní lásku. Nakonec si zvolí plán, že se stane
svobodnou matkou. I díky této volbě má, jako vždy, pocit dokonalé kontroly nad vlastním životem. Ale i přes tuto pečlivě plánovanou „transakci“ však narazí na osud.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

STŘEDA 23. 8.
20.30

MÁME RÁDI VELRYBY

Romantické drama, USA, 2010, 107 min.
Režie: Ken Kwapis. Hrají: Kristen Bell, Drew Barrymore, John Krasinski a dal. Film Máme
rádi velryby, který vznikl na motivy skutečné události, jež zasáhla lidi po celém světě, vypráví
úžasný příběh televizního reportéra z malého města a zapálené aktivistky, kteří se společně
s podporou znepřátelených světových mocností pokusí zachránit rodinu majestátních velryb
uvízlých pod ledovým příkrovem Severního ledového oceánu.

DEADPOOL

PÁTEK 25. 8.

BROOKLYN

Akční, USA, 2015, 137 min.
Režie: James Wan. Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham a další. I auta můžou létat.
Alespoň pro sérii Rychle a zběsile to platí. Její hrdinové už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci,
teď však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu
dětí z mateřské školky. Deckard Shaw, živý stroj na zabíjení, vycvičila elitní vojenská jednotka.

Komedie, ČR, 2016, 97 min.
Režie: Tomáš Hoffman. Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Tereza Kostková, Jenovéfa Boková a mnoho dalších. Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů!

Akční/komedie, USA/Kanada, 2016, 108 min. Ml. nepřístupný.
Režie: Tim Miller. Hrají: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein a jiní. Po celém světě
mezi námi žijí nenápadní, stateční a skromní superhrdinové… A taky Deadpool, což je poněkud zvláštní a netradiční komiksový bourák ze stáje vydavatelství Marvel.

MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU

Komedie, USA, 2016, 98 min. Ml. nepřístupný.
Režie: Jake Szymanski. Hrají: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam Devine, Aubrey Plaza a další. Bratři Mike a Dave byli vždy přesvědčení o tom, že jedině oni umí rozjet na rodinných
setkáních tu pořádnou zábavu. Ostatní přímí účastníci těchto rodinných událostí to rozhodně
viděli jinak. Hlavně proto, že příspěvek obou bratrů ke společné zábavě končil vždy naprostou katastrofou.

ZLODĚJKA KNIH

Válečné drama, USA, 2014, 131 min.
Režie: Brian Percival. Hrají: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson a další. Snímek
je adaptací bestselleru spisovatele Markuse Zusaka. Příběh vypráví o dívce Liesel, která se
během druhé světové války dostane do pěstounské rodiny Hanse Hubermanna a jeho ženy
Rosy, aby zde začala nový život. Liesel se snaží zapadnout – doma i ve škole, kde si z ní
však spolužáci utahují, protože neumí pořádně číst.

CESTA VZHŮRU

Dokumentární film, ČR/SR, 2015, 100 min.
Režie: David Čálek. Hrají: Účinkují: Radek Jaroš, Honza „Tráva“ Trávníček, Petr „Miska“
Mašek, Martin Havlena, Lucie Výborná a jiní. Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání
vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě
splnil horolezecký sen.

20.30

SOBOTA 26. 8.
20.30

STŘEDA 30. 8.
20.30

ČTVRTEK 31. 8.
20.30

Romantický / historický / drama, Irsko / Velká Británie / Kanada, 2015, 111 min.
Režie: John Crowley. Hrají: Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen a další.
Když se mladá dívka z vesnice přestěhuje do jednoho z největších měst na světě, čeká
na ni docela silný šok. A přesně to se v padesátých letech minulého století přihodilo Eilis,
která vyráží přes oceán na cestu z malého irského městečka do newyorské čtvrti
Brooklyn.

CENTRÁLNÍ INTELIGENCE

Akční komedie, USA, 2016, 114 min.
Režie: Rawson Marshall Thurber. Hrají: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul a další.
Kdybyste měli zachránit svět a mohli si vzít na pomoc jednoho spolužáka ze střední, určitě
byste sáhli po hvězdě ročníku, po tom nejchytřejším, nejoblíbenějším a nejvysportovanějším
klukovi. A možná byste se šeredně spletli…

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ

Animovaná komedie USA, 2016, 95 min.
Režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu. Veverčák Scrat, jak je jeho zvykem, ve snaze ulovit
konečně věčně prchající žalud, způsobí nehodu, z níž se vyklube karambol a z něj úplná katastrofa. Začne to tím, že vytrvalého Scrata hon za žaludem katapultuje do vesmíru. A tam,
díky třaskavé směsi své pověstné nešikovnosti a nekončící smůly, náhodně spustí sérii kosmických, nikoliv komických, katastrof.

MIMONI

MIMOŘÁDNÉ A POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ LK!

Animovaná komedie, USA, 2015, 91 min.
Režie: Pierre Coffin, Kyle Balda. Představte si, že Mimoni, tito dobráci od kosti, vidí odnepaměti smysl své existence v posluhování tomu největšímu darebákovi široko daleko. Kdykoliv
shodou náhod, ke kterým často přispívali oni sami, o svého pána přišli, hned si hledali dalšího. A tak to šlo celá staletí...

Změna programu vyhrazena. V případě velice nepříznivého počasí se představení neuskuteční.
Na všechna filmová představení bude vybíráno jednotné vstupné 50,- Kč.
Pokud bude filmové představení z důvodu nepřízně počasí přerušeno nebo nedohráno, vstupné se nevrací.
Vzhledem k sníženému vstupnému nebudou přiznávány žádné slevy.
VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ JSOU MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÁ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

