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Čtvrtek 6. září v 17 hodin  

USA 2012 – 127 min 

Sněhurka a lovec – dobrodružný, fantasy, akční, drama        
Mocná čarodějnice Ravenna (Charlize Theron) se lstí vetřela do přízně krále prosperující a mocné říše, 

který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. Ravenně ale podle proroctví kouzelného zrcadla stojí ve 

štěstí nevlastní dcera Sněhurka (Kristen Stewart) a posedlost vlastní krásou, kterou by si ráda uchovala 

navěky. Všechny problémy by vyřešila Sněhurčina smrt, jenže dívka právě uprchla z domácího vězení 

do Temného lesa, odkud se ještě nikdo živý nevrátil. Ale královna potřebuje mít jistotu, a tak si najme 

odvážného lovce (Chris Hemsworth), který dostane za úkol ji vystopovat a přivést zpátky.  

Režie: Rupert Sanders. Hrají: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Ian McShane a další. 
Přístupno          Vstupné 65 Kč 

 

 

Čtvrtek 6. září v 19,30 hodin 

Česko 2012 – 90 min. 

Poslední výkřik – krimi, horor     

V malém městečku Petrovice řádí sériový vrah a zabíjí studenty tamní střední školy. Policie pátrá po 

pachateli, ale nemůže najít žádnou stopu. Vše nasvědčuje tomu, že maskovaný zabiják má spadeno na 

Karin Tomečkovou, jejíž rodiče byli před 8 měsíci brutálně zavražděni. Vraždy začínají přibývat, stejně 

jako podezřelých. Policie se snaží vraha dopadnout, ale aby už nebylo pozdě. Vrah může být kdekoliv.  

Režie: Tomáš Kučera. Hrají: Iveta Bartošová, Irena Máchová, Dana Morávková, Miloslav Mejzlík… 

Přístupno od 15 let         Vstupné 65 Kč 
 

 

Čtvrtek 13. září v 17 hodin 

USA 2012 – 94 min, český dabing 

Lorax – animovaný, rodinný, komedie, fantasy    
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž žije 

dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, u kterých si můžete 

dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco variantu. Komu by se chtělo ven, za 

vysokou a neprodyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí gorily místního vládce, 

pana O´Hareho? Zdejší lidé si na to zvykli a většina z nich už dávno zapomněla, jak vypadá opravdová 

příroda. Jenže Tedova láska Audrey, coby nevyléčitelná romantická duše, touží po stromu „z masa a 

kostí“. A tak se Ted poprvé v životě podívá ven, do skutečného světa.  

Režie: Chris Renaud, Kyle Balda.  

Přístupno          Vstupné 65 Kč 

 

 

Čtvrtek 20. září v 19 hodin 

USA 2012 – 83 min 

Diktátor – komedie      

Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi navlékl 

mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze 

všech sil zachránit před demokracií. Takového borce by chtěl mít za svého prezidenta každý. Dominuje 

ve všech oblastech lidské činnosti, a přesto je schopen večer po vladaření najít čas a energii na porci 

kvalitního sexu s libovolnou hollywoodskou herečkou, která je ochotná do jeho subsaharského ráje 

zavítat. Ke svému lidu se chová jako milující otec, jenž ví, že je škoda každé rány, která padne vedle. I 

proto tak rád vynáší rozsudky smrti, většinou ve formě setnutí mečem. Tradice se musí dodržovat, i 

když se právě snažíte vyvinout vlastní jadernou bombu. Na světě jsou ale i země, které nebezpečí 

demokracie neodolaly, a jejich představitelé se rozhodli pozvat Aladdina do budovy OSN, aby mu vážně 

promluvili do stylu vládnutí.  

Režie: Larry Charles. Hrají: Sacha Baron Cohen, Aasif Mandvi, Anna Faris, Adeel Akhtar a další.  

Přístupno od 15 let         Vstupné 65 Kč 
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Čtvrtek 27. září v 19 hodin 

Rusko 2011 – 134 min, titulky  

Faust – drama, fantasy      

Neopětovaná láska a bezbřehá vášeň. Film, který vás vtáhne do světa dávno minulých dob, je strhující 

poutí plnou poetických i drsných záběrů. Sokurovův zvláštní film naléhavě poukazuje na lidské slabosti 

a chyby a znovuobjevuje Fausta jako hluboce lidský příběh. Po filmech Moloch (o Hitlerovi), Taurus (o 

Leninovi) a Slunce (o Hirohitovi) je Faust závěrečným dílem Sokurovovy tetralogie.  

Režie: Alexandr Sokurov. Hrají: Johannes Zeiler, Hanna Schygulla, Anton Adasinsky, Antoine MonotJr. 

Přístupno          Vstupné 80 Kč 

 

 

 

Připravujeme na říjen: 
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Vrtěti ženou 

Iron Sky 
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Madagaskar 3 
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