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.............................................................................................................................................

ZÁŘÍ 2015
středa 2.9.2015

17:30

DĚTEM

Barbie Rock’n Royals
Animovaný / Pohádka / Muzikál
USA, 2015, 84 min, režie: Karen J. Lloyd, dabing, přístupný
Muzikálová pohádka pracuje s oblíbeným motivem záměny dvou naprosto odlišných charakterů.
Jednou z aktérek kardinálního nedorozumění se stane křehká princezna Courtney (BARBIE ), která
původně mířila na letní přípravný tábor pro dívky s modrou krví, místo toho se však ocitla na kempu
pro rockery. Tady nahradila drsnou zpěvačku Eriku, kterou vlastní nedochvilnost poslala… ano, tušíte
správně… mezi princezny.
Vstupné: děti do 15 let 90 Kč, dospělí 115 Kč

středa 2.9.2015

20:00

Dárek
Drama / Mysteriózní / Thriller
USA, 2015, 107 min, režie: Joel Edgerton, titulky, doporučeno od 12 let
Můžete opravdu projít celým životem a nikdy nikomu neublížit? Někdy si toho totiž ani nemusíte
všimnout, neuvědomíte si to… ale někde může být někdo, kdo vám nikdy nezapomene ani neodpustí.
Simon a Robyn jsou mladý manželský pár, jehož život se odehrává přesně podle představ a plánů. A
to až do dne, kdy náhodně potkají Gorda, Simonova dávného známého ze střední školy. Po několika

dalších náhodných setkáních a nečekaných návštěvách Simon a Robyn začínají být z Gordova chování
a slov znepokojení. A navíc se začnou objevovat záhadné dary, díky nimž se odkrývají podivná
tajemství z minulosti. A Robyn stojí před nečekanými otázkami. Jak dobře opravdu známe nám
nejbližší lidi?
Vstupné: 110 Kč

pátek 4.9.2015

17:30

Pixely 3D
Akční / Komedie / Sci-Fi
USA, 2015, 106 min, režie: Chris Columbus, dabing, přístupný
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení
války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných videoher.
Prezident je nucen vyzvat na pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství a nepřekonatelného hráče
videoher Sama Brennera, aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů s cílem vetřelce porazit, a
zachránit tak naši planetu.
Vstupné: 130 Kč

pátek 4.9.2015

20:00

DOKUMENT

Amy
Dokumentární / Životopisný / Hudební
Velká Británie, 2015, 128 min, režie: Asif Kapadia, titulky, doporučeno od 12 let
Strhující film o vzestupech a pádech zpěvačky Amy Winehouse, která na začátku tisíciletí přepsala
dějiny popové hudby. Její krátkou a bouřlivou kariéru zpracoval do celovečerního dokumentu Asif
Kapadia. Ten nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných
archivních záběrů, rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly
aktuální události jejího života. Vidíme Amy jako obyčejnou dívku s obrovským talentem a touhou
zpívat, jako zjevení ohromující hudební fajnšmekry, jako popovou hvězdu obletovanou fanoušky i
jako oběť manipulovanou manažery, pronásledovanou bulvárními novináři a unikající k závislostem.
Vstupné: 80 Kč

sobota 5.9.2015

17:30

HEZKY ČESKY

Schmitke
Komedie
Česko / Německo, 2014, 94 min,režie: Štěpán Altrichter, české znění, doporučeno od 15 let
Mysteriózní detektivka Štěpána Altrichtera o pátrání po chuti do života na vrcholcích Krušných hor.
Julius Schmitke je postarší německý konstruktér, jehož osamělý život se skládá hlavně z nevzrušivé
práce, ukecaného mladého kolegy a občasného zvláštního vábení lesního porostu. Když je jednoho
dne pověřen opravou nevysvětlitelně skřípající staré turbíny, kterou kdysi navrhl, není z výletu na
českou stranu Krušných hor příliš nadšen. Podivný kraj hlubokých lesů, zchátralých dolů a neméně

podivných lidí v něm mnoho důvěry nevyvolá, ale když se mu přes noc záhadně ztratí kolega, musí i
Schmitke vstoupit mezi mlhou zahalené stromy.
Hrají: PETER KURTH, HELENA DVOŘÁKOVÁ, JAKUB ŽÁČEK, PETR VRŠEK, LANA COOPER, STEPHAN GROSSMANN,
VLADIMÍR ŠKULTÉTY .
Vstupné: 100 Kč

sobota 5.9.2015

20:00

V KINECH POUZE V ZÁŘÍ

Vetřelci
Sci-Fi / Akční / Thriller / Horor
USA / Velká Británie, 1986, 154 min, režie: James Cameron, titulky, doporučeno od 12 let
Obnovená digitální premiéra kultovního sci-fi v režisérském sestřihu. Po velkém úspěchu obnovené
premiéry Vetřelce v kinech přichází na scénu opět SIGOURNEY WEAVER , aby při návratu na zemi
svedla boj se zákeřnými vetřelci.
Vstupné: 110 Kč

neděle 6.9.2015

17:30

DĚTEM

V hlavě 3D + předfilm Láva
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2015, 102 min, režie: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen, dabing, přístupný
Období dospívání může být velice komplikované. A pro jedenáctiletou Riley, která se musí se svou
rodinou přestěhovat z amerického Středozápadu do San Francisca, kde její tatínek dostal novou práci,
to platí dvojnásob. Stejně jako nás všechny i Riley ovlivňují její emoce – Radost, Strach, Vztek, Nechuť
a Smutek. Emoce žijí na Hlavním velitelství, což je řídící centrum uvnitř Rileyiny mysli, odkud Riley
pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní.
Snímek Láva, inspirovaný odlehlou krásou tropických ostrovů a výbušným kouzlem oceánských
sopek, je muzikálovým milostným příběhem, který se odehrává v průběhu milionů let.

Vstupné: 130 Kč
neděle 6.9.2015

20:00

Hitman: Agent 47
Akční / Krimi / Thriller
USA, 2015, 96 min, režie: Aleksander Bach, titulky, doporučeno od 12 let
Film Hitman: Agent 47 se soustředí na elitního nájemného vraha, který byl pomocí genetiky stvořen
jako dokonalý stroj na zabíjení. Je známý pouze podle dvou posledních čísel na čárovém kódu
vytetovaném na zadní straně jeho krku.
Vstupné: 110 Kč

středa 9.9.2015

17:30

Pixely 3D
Akční / Komedie / Sci-Fi
USA, 2015, 106 min, režie: Chris Columbus, dabing, přístupný
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení
války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných videoher.
Prezident je nucen vyzvat na pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství a nepřekonatelného hráče
videoher Sama Brennera, aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů s cílem vetřelce porazit, a
zachránit tak naši planetu.
Vstupné: 130 Kč

středa 9.9.2015

20:00

HEZKY ČESKY

Cesta vzhůru
Dokumentární / Sportovní
Česko, 2015, 100 min, režie: David Čálek, Petr Hanousek, české znění, doporučeno od 12 let
Film představí dlouhou a náročnou životní pouť horolezce RADKA JAROŠE až na vrchol poslední
osmitisícovky – na K2. Pokusíme se zjistit, co ho vede k tomu, že celý život dokáže balancovat na
hraně mezi životem a smrtí. Vrcholový sportovec, pro něhož vítězství je důležité, ale ne na prvním
místě.
Vstupné: 100 Kč
čtvrtek 10.9.2015

17:00

PŘEDNÁŠKA

Ukrajinská odysea
Přednáška filmaře a cestovatele Martina Matulíka spojená s projekcí autorského krátkometrážního
filmu Zakarpatia: Ukrajinská odysea, který ukazuje duši a svéráz Zakarpatské Ukrajiny v době těsně
před vypuknutím nepokojů a následně válečného konfliktu v této oblasti.
Vstupné: 50 Kč

pátek 11.9.2015

18:00

HEZKY ČESKY

Gangster Ka
Krimi / Drama / Thriller
Česko, 2015, 100 min, režie: Jan Pachl, české znění, doporučeno od 12 let
Vydírání, těžký prachy, zbraně i smrt. Režisér thrilleru Gangster Ka Jan Pachl nechá diváky nahlédnout
do prostředí neúprosné mafie. Inspiroval se příběhem o skutečném kriminálníkovi Radovanu
Krejčířovi. Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je
autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Je rozdělen do dvou samostatných filmů. První díl se soustředí na
události okolo postavy Káčka na území ČR. Druhý díl GANGSTER KA: Afričan, který přijde do kin v
listopadu, vychází z Káčkovy exilové anabáze.

Hrají: HYNEK ČERMÁK, PREDRAG BJELAC, VLASTINA SVÁTKOVÁ, FILIP ČAPKA, ALEXEJ PYŠKO, JAROMÍR HANZLÍK,
MIROSLAV ETZLER, TOMÁŠ JEŘÁBEK, ZDENĚK ŽÁK, JAN RÉVAI, BLAŽENA HLASOVÁ, SIMONA PRASKOVÁ,
STANISLAV MAJER, PAVEL BEZDĚK, MARIAN RODEN.
Vstupné: 130 Kč

pátek 11.9.2015

20:00

VERNISÁŽ

Máte žízeň? Roztočte pivo!
Zcela netradiční vernisáž. Na přehlídku půllitrů, tácků a účtenek zve sběratel pivních suvenýrů
Marek Kamlar z Jestřebí. Suvenýry, které byly za socialismu běžně k vidění, i ty z dob první republiky
či Rakousko – Uherska doplní sběratelské kousky se vztahem k Zábřehu. Otevření výstavy zpříjemní
krátké promítání na téma Doba hospodská aneb Z ČEHO A JAK SE DŘÍVE PILO, ochutnávka domácího
piva z rukou Marka Kamlara, pivní speciály z hanušovického pivovaru (pivo zdarma) a muzicírování
kapely Wilsne! (rock-blues).
Vstupné: dobrovolné
sobota 12.9.2015

17:30

DĚTEM

Barbie Rock’n Royals
Animovaný / Pohádka / Muzikál
USA, 2015, 84 min, režie: Karen J. Lloyd, dabing, přístupný
Muzikálová pohádka pracuje s oblíbeným motivem záměny dvou naprosto odlišných charakterů.
Jednou z aktérek kardinálního nedorozumění se stane křehká princezna Courtney (BARBIE ), která
původně mířila na letní přípravný tábor pro dívky s modrou krví, místo toho se však ocitla na kempu
pro rockery. Tady nahradila drsnou zpěvačku Eriku, kterou vlastní nedochvilnost poslala… ano, tušíte
správně… mezi princezny.
Vstupné: děti do 15 let 90 Kč, dospělí 115 Kč

sobota 12.9.2015

20:00

HEZKY ČESKY

Gangster Ka
Krimi / Drama / Thriller
Česko, 2015, 100 min, režie: Jan Pachl, české znění, doporučeno od 12 let
Vydírání, těžký prachy, zbraně i smrt. Režisér thrilleru Gangster Ka Jan Pachl nechá diváky nahlédnout
do prostředí neúprosné mafie. Inspiroval se příběhem o skutečném kriminálníkovi Radovanu
Krejčířovi. Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je
autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Je rozdělen do dvou samostatných filmů. První díl se soustředí na
události okolo postavy Káčka na území ČR. Druhý díl GANGSTER KA: Afričan, který přijde do kin v
listopadu, vychází z Káčkovy exilové anabáze.
Hrají: HYNEK ČERMÁK, PREDRAG BJELAC, VLASTINA SVÁTKOVÁ, FILIP ČAPKA, ALEXEJ PYŠKO, JAROMÍR HANZLÍK,
MIROSLAV ETZLER, TOMÁŠ JEŘÁBEK, ZDENĚK ŽÁK, JAN RÉVAI, BLAŽENA HLASOVÁ, SIMONA PRASKOVÁ,
STANISLAV MAJER, PAVEL BEZDĚK, MARIAN RODEN.
Vstupné: 130 Kč

neděle 13.9.2015

17:30

DĚTEM

Mune - Strážce měsíce 3D
Animovaný
Francie, 2015, 85 min, režie: Alexandre Heboyan, Benoît Philippon, dabing, přístupný
Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevyšlo? Anebo kdyby měsíc najednou zmizel a zapomněl
rozsvítit všechny hvězdy a noční oblohu? Tvůrci filmu Kung Fu Panda vytvořili jednu z
nejkouzelnějších digitálních animací současnosti a přinášejí příběh sympatického strážce Měsíce
jménem Mune. Ten dělá vše pro obnovu světa po tom, co zlé temné síly ukradnou Slunce. Mune sice
umí mluvit tiše a jemně našlapovat, ale jeho obdiv k Měsíci a láska k ženě jeho snů z něj udělá
nezastavitelného hrdinu.
Vstupné: 130 Kč

neděle 13.9.2015

20:00

Sinister 2
Horor
USA, 2015, 97 min, režie: Ciaran Foy, titulky, doporučeno od 15 let
Před třemi roky vás v temných sálech kin pořádně děsil horor Sinister a nyní opět přichází a s ním se
vrací zlo. Vrací se totiž Bagul, děsivý pohanský démon požírající dětské duše. Do opuštěného
venkovského domu se nastěhuje Courtney Collinsová se svými dvojčaty, devítiletými syny Dylanem a
Zachem. Brzy ale zjistí, že nejsou mezi stěnami domu asi až tak úplně sami. Bagulova chvíle se blíží. Je
nějaká naděje zastavit blížící se krvavý rituál? Jsou opuštěný dům nebo nedaleký kostel dostatečnou
ochranou?
Vstupné: 110 Kč
středa 16.9.2015

17:30

DĚTEM

Mune - Strážce měsíce 3D
Animovaný
Francie, 2015, 85 min, režie: Alexandre Heboyan, Benoît Philippon, dabing, přístupný
Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevyšlo? Anebo kdyby měsíc najednou zmizel a zapomněl
rozsvítit všechny hvězdy a noční oblohu? Tvůrci filmu Kung Fu Panda vytvořili jednu z
nejkouzelnějších digitálních animací současnosti a přinášejí příběh sympatického strážce Měsíce
jménem Mune. Ten dělá vše pro obnovu světa po tom, co zlé temné síly ukradnou Slunce. Mune sice
umí mluvit tiše a jemně našlapovat, ale jeho obdiv k Měsíci a láska k ženě jeho snů z něj udělá
nezastavitelného hrdinu.
Vstupné: 130 Kč

středa 16.9.2015

20:00

HEZKY ČESKY

Gangster Ka
Krimi / Drama / Thriller
Česko, 2015, 100 min, režie: Jan Pachl, české znění, doporučeno od 12 let
Vydírání, těžký prachy, zbraně i smrt. Režisér thrilleru Gangster Ka Jan Pachl nechá diváky nahlédnout
do prostředí neúprosné mafie. Inspiroval se příběhem o skutečném kriminálníkovi Radovanu
Krejčířovi. Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je
autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Je rozdělen do dvou samostatných filmů. První díl se soustředí na
události okolo postavy Káčka na území ČR. Druhý díl GANGSTER KA: Afričan, který přijde do kin v
listopadu, vychází z Káčkovy exilové anabáze.
Hrají: HYNEK ČERMÁK, PREDRAG BJELAC, VLASTINA SVÁTKOVÁ, FILIP ČAPKA, ALEXEJ PYŠKO, JAROMÍR HANZLÍK,
MIROSLAV ETZLER, TOMÁŠ JEŘÁBEK, ZDENĚK ŽÁK, JAN RÉVAI, BLAŽENA HLASOVÁ, SIMONA PRASKOVÁ,
STANISLAV MAJER, PAVEL BEZDĚK, MARIAN RODEN.
Vstupné: 130 Kč
čtvrtek 17.9.2015

17:00 (pozor na začátek představení)

Labyrint: Zkoušky ohněm 3D
Akční / Sci-Fi / Thriller
USA, 2015, režie: Wes Ball, 129 min, titulky, doporučeno od 12 let
Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit
ke svým starým životům. Nemohli se ale splést víc. Místo svobody je čekal pouhý postup do druhé
fáze zkoušky připravené organizací Z.L.S.N. Pro Thomase a ostatní přeživší Placery z labyrintu tak
běhání zdaleka nekončí. Jejich další útěk je zavede na Spáleniště, nejvíce sežehnutou část planety,
krajinu plnou nepředstavitelných překážek.
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 17.9.2015

19:30

FILMÁČ
Úvodní slovo: Miroslav Macek

Slow West
Akční / Thriller / Western
Velká Británie / Nový Zéland, 2015, 84 min, režie: John Maclean, titulky, doporučeno od 15 let
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skotska do amerického Colorada 19. století, aby pátral po ženě,
kterou miluje. Evropskému zelenáčovi dělá společnost nájemný zabiják Silas, který souhlasil, že ho za
úplatu na cestě ochrání. Divoký západ však není místo, kde by věci vycházely přesně podle plánu, a
tak Jay zažije během svého putování celou řadu zvratů v nekompromisním duchu tohoto vysoce
autorského westernu. Slow West, který se mimochodem natáčel na Novém Zélandu, je western ostrý
jako sůl v ráně.
Vstupné: 70 Kč

pátek 18.9.2015

17:30

Dárek
Drama / Mysteriózní / Thriller
USA, 2015, 107 min, režie: Joel Edgerton, titulky, doporučeno od 12 let
Můžete opravdu projít celým životem a nikdy nikomu neublížit? Někdy si toho totiž ani nemusíte
všimnout, neuvědomíte si to… ale někde může být někdo, kdo vám nikdy nezapomene ani neodpustí.
Simon a Robyn jsou mladý manželský pár, jehož život se odehrává přesně podle představ a plánů. A
to až do dne, kdy náhodně potkají Gorda, Simonova dávného známého ze střední školy. Po několika
dalších náhodných setkáních a nečekaných návštěvách Simon a Robyn začínají být z Gordova chování
a slov znepokojení. A navíc se začnou objevovat záhadné dary, díky nimž se odkrývají podivná
tajemství z minulosti. A Robyn stojí před nečekanými otázkami. Jak dobře opravdu známe nám
nejbližší lidi?
Vstupné: 110 Kč

pátek 18.9.2015

20:00

DOKUMENT

RYTMUS sídliskový sen
Dokumentární / Hudební
Slovensko / Česko, 2015, 90 min, režie: Miro Drobný, české a slovenské znění, doporučeno od 12 let
Pohled do soukromí nejznámějšího slovenského rapera, který vyrůstal na sídlišti a dnes je z něj
fenomén: Rytmus.
Vstupné: 100 Kč

sobota 19.9.2015

17:30

Pixely 3D
Akční / Komedie / Sci-Fi
USA, 2015, 106 min, režie: Chris Columbus, dabing, přístupný
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení
války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných videoher.
Prezident je nucen vyzvat na pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství a nepřekonatelného hráče
videoher Sama Brennera, aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů s cílem vetřelce porazit, a
zachránit tak naši planetu.
Vstupné: 130 Kč

sobota 19.9.2015

20:00

Labyrint: Zkoušky ohněm 3D
Akční / Sci-Fi / Thriller

USA, 2015, režie: Wes Ball, 129 min, titulky, doporučeno od 12 let
Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit
ke svým starým životům. Nemohli se ale splést víc. Místo svobody je čekal pouhý postup do druhé
fáze zkoušky připravené organizací Z.L.S.N. Pro Thomase a ostatní přeživší Placery z labyrintu tak
běhání zdaleka nekončí. Jejich další útěk je zavede na Spáleniště, nejvíce sežehnutou část planety,
krajinu plnou nepředstavitelných překážek.
Vstupné: 140 Kč
neděle 20.9.2015

17:30

HEZKY ČESKY

Gangster Ka
Krimi / Drama / Thriller
Česko, 2015, 100 min, režie: Jan Pachl, české znění, doporučeno od 12 let
Vydírání, těžký prachy, zbraně i smrt. Režisér thrilleru Gangster Ka Jan Pachl nechá diváky nahlédnout
do prostředí neúprosné mafie. Inspiroval se příběhem o skutečném kriminálníkovi Radovanu
Krejčířovi. Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je
autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Je rozdělen do dvou samostatných filmů. První díl se soustředí na
události okolo postavy Káčka na území ČR. Druhý díl GANGSTER KA: Afričan, který přijde do kin v
listopadu, vychází z Káčkovy exilové anabáze.
Hrají: HYNEK ČERMÁK, PREDRAG BJELAC, VLASTINA SVÁTKOVÁ, FILIP ČAPKA, ALEXEJ PYŠKO, JAROMÍR HANZLÍK,
MIROSLAV ETZLER, TOMÁŠ JEŘÁBEK, ZDENĚK ŽÁK, JAN RÉVAI, BLAŽENA HLASOVÁ, SIMONA PRASKOVÁ,
STANISLAV MAJER, PAVEL BEZDĚK, MARIAN RODEN.
Vstupné: 130 Kč
neděle 20.9.2015

20:00

V KINECH POUZE V ZÁŘÍ

Vetřelci
Sci-Fi / Akční / Thriller / Horor
USA / Velká Británie, 1986, 154 min, režie: James Cameron, titulky, doporučeno od 12 let
Obnovená digitální premiéra kultovního sci-fi v režisérském sestřihu. Po velkém úspěchu obnovené
premiéry Vetřelce v kinech přichází na scénu opět SIGOURNEY WEAVER , aby při návratu na zemi
svedla boj se zákeřnými vetřelci.
Vstupné: 110 Kč

pátek 25.9.2015

17:30

Nikdy není pozdě
Komedie / Drama / Hudební
USA, 2015, 101 min, režie: Jonathan Demme, titulky, dopourčeno od 12 let
MERYL STREEP se pod vedením oscarového režiséra Jonathana Demme ve filmu Nikdy není pozdě
natočeného podle scénáře oscarové scenáristky Diablo Cody představuje tak, jak jsme ji dosud
nepoznali - v roli rockové zpěvačky a kytaristky. Ve snímku plném živých hudebních vystoupení STREEP
ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o
rockandrollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Během návratu domů dostává
tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby napravit a změnit se. STREEP se ve filmu objevuje po boku své
skutečné dcery MAMIE GUMMER.

Vstupné: 120 Kč

pátek 25.9.2015

20:00

Everest 3D
Dobrodružný / Drama / Thriller
USA / Velká Británie, 2015, 122 min, režie: Baltasar Kormákur, titulky, doporučeno od 12 let
Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které majestátný
masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování. Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se
stávají oblíbenou turistickou destinací. Horští vůdci Rob Hall a Scott Fischer nic nepodceňují a do své
expedice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Stačí však drobná
odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?“ vystřídá
otázka mnohem zásadnější: „Dokážeme přežít?“ . Maximální autenticity dosáhli tvůrci mimo jiné tím,
že do lokací, kde se natáčelo, zařadili kromě Alp a Islandu také základní tábor na úpatí Everestu.
„Všichni tihle slavní herci poznali na vlastní kůži, jaké to je být v základním táboře, zažívat ukrutnou
zimu, fyzicky náročné výšlapy a ve finále stanout tváří v tvář hoře. Každý z nich přiznával, že z tohoto
zážitku při natáčení dost čerpal,“ říká režisér Kormákur.
Vstupné: 140 Kč

sobota 26.9.2015

17:30

Labyrint: Zkoušky ohněm
Akční / Sci-Fi / Thriller
USA, 2015, režie: Wes Ball, 129 min, titulky, doporučeno od 12 let
Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit
ke svým starým životům. Nemohli se ale splést víc. Místo svobody je čekal pouhý postup do druhé
fáze zkoušky připravené organizací Z.L.S.N. Pro Thomase a ostatní přeživší Placery z labyrintu tak
běhání zdaleka nekončí. Jejich další útěk je zavede na Spáleniště, nejvíce sežehnutou část planety,
krajinu plnou nepředstavitelných překážek.
Vstupné: 110 Kč
sobota 26.9.2015

20:00

Nikdy není pozdě
Komedie / Drama / Hudební
USA, 2015, 101 min, režie: Jonathan Demme, titulky, dopourčeno od 12 let
MERYL STREEP se pod vedením oscarového režiséra Jonathana Demme ve filmu Nikdy není pozdě
natočeného podle scénáře oscarové scenáristky Diablo Cody představuje tak, jak jsme ji dosud
nepoznali - v roli rockové zpěvačky a kytaristky. Ve snímku plném živých hudebních vystoupení STREEP
ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o
rockandrollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Během návratu domů dostává

tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby napravit a změnit se. STREEP se ve filmu objevuje po boku své
skutečné dcery MAMIE GUMMER.
Vstupné: 120 Kč
neděle 27.9.2015

17:30

DĚTEM

Mune - Strážce měsíce 3D
Animovaný
Francie, 2015, 85 min, režie: Alexandre Heboyan, Benoît Philippon, dabing, přístupný
Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevyšlo? Anebo kdyby měsíc najednou zmizel a zapomněl
rozsvítit všechny hvězdy a noční oblohu? Tvůrci filmu Kung Fu Panda vytvořili jednu z
nejkouzelnějších digitálních animací současnosti a přinášejí příběh sympatického strážce Měsíce
jménem Mune. Ten dělá vše pro obnovu světa po tom, co zlé temné síly ukradnou Slunce. Mune sice
umí mluvit tiše a jemně našlapovat, ale jeho obdiv k Měsíci a láska k ženě jeho snů z něj udělá
nezastavitelného hrdinu.
Vstupné: 130 Kč

neděle 27.9.2015

20:00

Everest 3D
Dobrodružný / Drama / Thriller
USA / Velká Británie, 2015, 122 min, režie: Baltasar Kormákur, titulky, doporučeno od 12 let
Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které majestátný
masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování. Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se
stávají oblíbenou turistickou destinací. Horští vůdci Rob Hall a Scott Fischer nic nepodceňují a do své
expedice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Stačí však drobná
odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?“ vystřídá
otázka mnohem zásadnější: „Dokážeme přežít?“ . Maximální autenticity dosáhli tvůrci mimo jiné tím,
že do lokací, kde se natáčelo, zařadili kromě Alp a Islandu také základní tábor na úpatí Everestu.
„Všichni tihle slavní herci poznali na vlastní kůži, jaké to je být v základním táboře, zažívat ukrutnou
zimu, fyzicky náročné výšlapy a ve finále stanout tváří v tvář hoře. Každý z nich přiznával, že z tohoto
zážitku při natáčení dost čerpal,“ říká režisér Kormákur.
Vstupné: 140 Kč
středa 30.9.2015

17:30

Nikdy není pozdě
Komedie / Drama / Hudební
USA, 2015, 101 min, režie: Jonathan Demme, titulky, dopourčeno od 12 let
MERYL STREEP se pod vedením oscarového režiséra Jonathana Demme ve filmu Nikdy není pozdě
natočeného podle scénáře oscarové scenáristky Diablo Cody představuje tak, jak jsme ji dosud
nepoznali - v roli rockové zpěvačky a kytaristky. Ve snímku plném živých hudebních vystoupení STREEP
ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o
rockandrollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Během návratu domů dostává

tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby napravit a změnit se. STREEP se ve filmu objevuje po boku své
skutečné dcery MAMIE GUMMER.
Vstupné: 120 Kč
středa 30.9.2015

20:00

HEZKY ČESKY

Gangster Ka
Krimi / Drama / Thriller
Česko, 2015, 100 min, režie: Jan Pachl, české znění, doporučeno od 12 let
Vydírání, těžký prachy, zbraně i smrt. Režisér thrilleru Gangster Ka Jan Pachl nechá diváky nahlédnout
do prostředí neúprosné mafie. Inspiroval se příběhem o skutečném kriminálníkovi Radovanu
Krejčířovi. Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je
autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Je rozdělen do dvou samostatných filmů. První díl se soustředí na
události okolo postavy Káčka na území ČR. Druhý díl GANGSTER KA: Afričan, který přijde do kin v
listopadu, vychází z Káčkovy exilové anabáze.
Hrají: HYNEK ČERMÁK, PREDRAG BJELAC, VLASTINA SVÁTKOVÁ, FILIP ČAPKA, ALEXEJ PYŠKO, JAROMÍR HANZLÍK,
MIROSLAV ETZLER, TOMÁŠ JEŘÁBEK, ZDENĚK ŽÁK, JAN RÉVAI, BLAŽENA HLASOVÁ, SIMONA PRASKOVÁ,
STANISLAV MAJER, PAVEL BEZDĚK, MARIAN RODEN.
Vstupné: 130 Kč

.....................................................................................................................................................
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:

Hotel Transylvánie, Lance Armstrong: Pád legendy, Laputa
......................................................................................................................................................

VÝSTAVA V GALERII A KAVÁRNĚ KINA RETRO:

Máte žízeň? Roztočte pivo!
Na přehlídku půllitrů, tácků a účtenek zve sběratel pivních suvenýrů Marek Kamlar z Jestřebí.
Suvenýry, které byly za socialismu běžně k vidění, i ty z dob první republiky či Rakousko – Uherska
doplní sběratelské kousky se vztahem k Zábřehu. Potrvá do 18. října.

.....................................................................................................................................................
INFORMACE:
REZERVOVANÉ VSTUPENKY NUTNO ZAKOUPIT NEJPOZDĚJI 24 HODINY PŘED ZAČÁTKEM
PŘEDSTAVENÍ.
. program a rezervace vstupenek do kina RETRO na www.kinoretro.cz
NABÍDKA REKLAMY V KINĚ RETRO:

Kino RETRO nabízí projekci reklamy a reklamních videoklipů, případně zprostředkuje jejich výrobu.
Cena dohodou. (kontakt 775 279 552)

