
                                                       BŘEZEN 2020

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Neděle  1. 3.  | 19:00 hod.| vstupné 110 Kč
Pátek  20. 3.  | 19:00 hod.| vstupné 100 Kč
Středa 25. 3. | 19:00 hod.| vstupné 100 Kč
ČR/SR, komedie, 107 min., do 15 let nevhodný
Natálie  je  svobodná  třicátnice.  Je  šťastná,  má  dobrou  kariéru  a  dlouholetou  nejlepší
kamarádku Simonu, které se právě obrátil  život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po
rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť
zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor
je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I
Natáliin život nabírá nový směr. Když potkává okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka
a  jeho  dcerku,  láska  na  sebe  nenechá  dlouho  čekat.  Až  na  to,  že  jejich  vztah  je  pod
drobnohledem Markovy tchýně Evy, která byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky, je
jejich  společné  soužití  téměř  idylické.  Do  jejich  životů  však  zasáhne  nečekaná  krize.
Markova  firma  zkrachuje  a  zůstanou  mu  jen  dluhy.  Marek  začíná  hledat  útěchu  v
alkoholu a jeho zoufalství se mění ve zlobu…
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková, Ľuboš Kostelný, Marián Mitaš,
Janko Popovič Volarič, Branislav Trifunovič, Predrag 'Miki' Manojlovič
Režie: Marta Ferencová

V SÍTI:ZA ŠKOLOU
Neděle    4. 3. | 17:00 hod.
Středa   18. 3. | 17:00 hod.
ČR, dokumentární, 63 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný 
Speciální verze filmu, určená pro diváky od 12 let
Tři dospělé herečky, které vypadají  na 12 let, se připojí na sociální sítě,  aby v přímém
přenosu zažily, co se děje v online světě. V kopiích dětských pokojů chatují a skypují s
muži, kteří si je na netu našli a napsali jim. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes
webkameru nebo posílá erotické fotografie a videa. Herečky dokonce zažívají vyhrožování
a vydírání. Nejsilnější momenty z oficiální celovečerní verze dokumentárního filmu jsou
doplněny o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním
obtěžováním na internetu samy prošly.
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák



MIZEROVÉ NAVŽDY
Středa  4. 3. | 19:00 hod.
USA, krimikomedie, 124 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Mizerové Mike Lowrey a Marcus Burnett jsou zpátky a před nimi poslední společná jízda.
Hrají:   Will  Smith,  Martin  Lawrence,  Vanessa  Hudgens,  Alexander  Ludwig,  Charles
Melton, Paola Nuñez, Kate del Castillo, Nicky Jam, Joe Pantoliano, Theresa Randle, Jacob
Scipio
Režie:  Adil El Arbi, Bilall Fallah

KRÁLÍČEK JOJO
Čtvrtek  5. 3. | 19:00 hod.
USA/Nový Zéland/ČR, komedie, 108 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost přímočarou
kariéru.  Tedy aspoň na jejím začátku. Jedním z prvních kroků je členství  v organizaci
Hitlerjugend,  čili  v  „Hitlerově  mládeži,“  což  obnáší  trochu  vojenského  drilu,  pálení
závadných knih, vyhazování věcí  do vzduchu, nenávidění židů a podobné hraní si  na
vojáčky i  na válku. A to v partě se spoustou Hitlerovi též velmi oddaných kamarádů.
Smysl a cíl to má jednoduchý: stát se řádným a plnohodnotným nacistou. A tím chce být i
desetiletý kluk Jojo,  kterému v tom pomáhá jeho imaginární přítel,  tak trochu nablblý
Adolf  Hitler.  Adolf  Jojovi  radí  v  různých  životních  situacích  a  podporuje  jej  v  jeho
správném  náckovství.  Zlom  v  Jojově  životě  nastane  v  okamžiku,  kdy  zjistí,  že  jeho
maminka ukrývá v podkroví židovskou dívku. Od té chvíle musí malý Jojo čelit svému
vlastnímu zaslepenému nacismu a s tím mu jeho vymyšlený Hitler už může jen velmi
těžko poradit. I když se docela snaží.
Hrají: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Sam
Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant, Archie Yates, Luke Brandon Field,
Sam Haygarth, Stanislav Kallas, Joe Weintraub, Brian Caspe, Curtis Matthew, Robert East,
Iva Šindelková
Režie:  Taika Waititi

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Pátek     6. 3.  -  sobota  7. 3. | 19:00 hod.
Sobota  21. 3. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 112 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Již patnáct let št'astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu
poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí
tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči
o  Jirku  a  udělají  z  něj  tak  chlapa  na  střídačku.  Lenka  nakonec  souhlasí  a  obě  ženy
představí tento nový způsob života Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc. Co se
všem zdá zpočátku jako perfektní plán, tedy jeden týden se svou ženou, ten druhý zase s
milenkou, se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.



Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Nový, Martin
Pechlát, Andrej Polák, Karel Zima
Režie: Petr Zahrádka

JEŽEK SONIC
Sobota   7. 3. | 16:00 hod.
USA/Japonsko,  akční  komedie,  100  min.,  vstupné  120  Kč,  mládeži  přístupný,  český
dabing
Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za
opravdového  kamaráda.  Ze  svého  lesního  útočiště  sice  chodí  navštěvovat  dobráckého
maloměstského  šerifa  Toma,  ale  ten  se  tak  úplně  nepočítá,  protože  si  Sonica  při  jeho
rychlosti  ještě nestačil  všimnout.  A Sonic se snaží  nezanechávat stopy své přítomnosti,
protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek může udělat
malou chybu, kterou bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky.
Bezradná a znepokojená vláda na odhalení příčin kolosálního výpadku najme toho vůbec
nejschopnějšího  génia,  lehounce šíleného Doktora  Robotnika.  A ten velmi  brzy  zavětří
Sonicovu stopu. A Sonic rázem zjistí, že ani nejrychlejší nohy nemusí k úspěšnému útěku
stačit, zvlášť když ztratil  magické kroužky, které mu umožňovaly rychle cestovat mezi
různými světy. Jediný, kdo zná jejich aktuální polohu, je jeho „kámoš“, šerif Tom, a ten se
do  záchrany  mimozemského  ježka  před  neúnavným  a  vynalézavým  Doktorem
Robotnikem zrovna nežene. Pak si však jako správný ochránce zákona uvědomí, že slabší
je třeba bránit, a začnou se dít věci…
Hrají:   Jim  Carrey,  James  Marsden,  Tika  Sumpter,  Ben  Schwartz,  Adam  Pally,  Neal
McDonough,  Debs  Howard,  Leanne  Lapp,  Elfina  Luk,  Shannon  Chan-Kent,  Michael
Hogan, Jeanie Cloutier, Emma Oliver, Lee Majdoub
Režie: Jeff Fowler

SUPER MAZLÍČCI
Neděle  8. 3. | 16:00 hod.
Čína/Německo, animovaný, 93 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Toulavý pes Roger je  odjakživa rebel,  který každému v nouzi  rád pomůže.  To ovšem
znamená občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než
dost. Robo City je totiž široko daleko to nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si
žijí šťastně, protože téměř všechno obstarávají roboti. Jenže bezstarostné dny právě končí.
Starosta města zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z jejich domova udělat
město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale jestli chce své město zachránit, bude
potřebovat  pomoc.  Ač  nerad,  musí  své  síly  spojit  s  nebojácnou  kočičí  dámou  Belle,
zhýčkaným pudlem Ronaldem, nemotorným mopsem Walterem a domácím prasátkem
Sophií. K nim se přidává robot Bob, který má o kolečko víc, což z něj dělá naprostého
dobráka. Tahle nesourodá partička se vydává po stopě záhady starostova pomatení. Musí
se pokusit zachránit své domovy a snad i celé město. Animované rodinné dobrodružství



Super mazlíčci napsal a režíroval Reinhard Klooss, který si malé i velké diváky získal už
svým filmem Hurá do Afriky!.
Režie:  Reinhard Klooss

V SÍTI
Neděle    8. 3. | 19:00 hod.
Středa   18. 3. | 19:00 hod.
Čtvrtek 26. 3. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 100 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný 
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá
tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se
vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek
online.  Ve věrných kopiích dětských pokojů chatují  a  skypují  s  muži,  kteří  je  na  netu
aktivně vyhledali a oslovili.  Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru,
posílá  fotky  svých  penisů  a  odkazy na  porno.  Děti  jsou  dokonce  vystaveny  vydírání.
Dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hrdinek
alias „dvanáctiletých dívek", pro které se účast na experimentu, od castingu až po osobní
schůzky  s  predátory  pod  dozorem  ochranky,  stává  zásadní  životní  zkušeností.
Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení.
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák

NEVIDITELNÝ
Středa  11. 3. | 19:00 hod.
USA, horor, 125 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Cecilia Kass uvízla v nebezpečném vztahu s bohatým brilantním vědcem, který ji poměrně
nevybíravě kontroluje na každém kroku. Až s pomocí rodiny a přátel se jí z jeho “zajetí”
podaří uniknout. Její ex navíc krátce poté spáchá sebevraždu a poměrně překvapivě právě
Cecílii  odkáže velkou část  svého majetku.  Ta však začne mít  záhy pocit,  že jeho smrt
mohla být fingovaná. Důvodem je série těžko vysvětlitelných událostí, jejichž intenzita a
brutalita  se  stupňuje  tak,  že  lidé  z  jejího  okolí  se  ocitnou v  bezprostředním ohrožení
života. Jak si  může člověk udržet zdání příčetnosti a přitom tvrdit, že vám jde o život
kvůli něčemu, co nevidíte?
Hrají: Oliver  Jackson-Cohen,  Elisabeth  Moss,  Storm Reid,  Aldis  Hodge,  Harriet  Dyer,
Benedict Hardie, Anthony Brandon Wong
Režie:  Leigh Whannell

MODELÁŘ
Čtvrtek  12. 3. | 19:00 hod.
Pátek     27. 3. | 19:00 hod. 
ČR, drama, 109 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
Příběh  dvou  kamarádů,  kteří  provozují  prosperující  půjčovnu  dronů,  se  odehrává  v
současné Praze.  Majitel  firmy přezdívaný Plech,  ve volném čase rapper,  sní  o  velkých



penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel, který se
právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony
jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání,
kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci
pořádající  happeningy.  Drony ve filmu monitorují  elektrárny,  nosí  luxusní  kabelky na
přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však
jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne
komplikovat.
Hrají: Kryštof  Hádek,  Jiří  Mádl,  Zuzana  Fialová,  Veronika  Khek  Kubařová,  Elizaveta
Maximová
Režie:  Petr Zelenka

3BOBULE
Pátek   13. 3 | 19:00 hod.
Neděle 15. 3. | 19:00 hod.
ČR,  komedie, 103 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Po mnoha sklizních...  Honza a Klára  se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední
starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v
překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského
roku – vinobraní.  Honza se za dramatických okolností  po letech setkává s kumpánem
Jirkou. Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě
vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s
nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s
Klárou mají  sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší,  jak pomoci krachujícímu
vinařství  a  zamezit  krádežím  ve  vinicích.  Klára  navíc  bojuje  s  úklady  zaměstnance
Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit
stín svého otce.
Hrají: Tereza  Ramba,  Kryštof  Hádek,  Lukáš  Langmajer,  Marian  Roden,  Miroslav
Táborský, Braňo Deák, Michal Isteník, Radim Novák, Lumíra Přichystalová, Šimon Klacl,
Anna Krejčířová, Prokop Zach, Tomáš Měcháček, Karel Roden, Václav Postránecký
Režie:   Martin Kopp

RICHARD WAGNER   |  BLUDNÝ HOLANĎAN
Sobota 14. 3. | 17:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu: 2 hod 44 min (bez přestávky).
Režisér François Girard, jehož mystické pojetí Parsifala utopeného v moři krve se v Met
stalo  jednou  z  nejúspěšnějších  inscenací  uplynulých  let,  obrátil  pozornost  k  jinému
Wagnerovu  dílu,  Bludnému  Holanďanovi.  Ruský  basbarytonista  Jevgenij  Nikitin  se
představí v roli tajemného Holanďana, odsouzeného věčně bloudit po širých mořích. Anja
Kampe zpívá oddanou Sentu, jejíž láska je to jediné, co ho může zachránit. Její posedlost
podobiznou záhadného mořeplavce reflektuje i scénografické pojetí, v němž se celá scéna



Met promění v obří olejomalbu. Franz-Josef Selig ztvární roli Sentina otce Dalanda, Sergej
Skorochodov bude zpívat myslivce Erika, David Portillo Kormidelníka a Mihoko Fujimura
se představí v roli Sentiny chůvy Mary. Orchestr řídí legendární dirigent Valerij Gergijev.
Tato inscenace vznikla v koprodukci s Operou Québec a Nizozemskou národní operou v
Amsterdamu.
Účinkují: Anja Kampe, Mihoko Fujimura, Sergej  Skorochodov,  David Portillo,  Jevgenij
Nikitin, Josef Selig
Dirigent: Valerij Gergijev
Režie: François Girard

DOLITTLE
Neděle  15. 3. | 16:00 hod.
USA, fantasy komedie, 106 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Příběh výjimečného muže, pozoruhodného zejména tím, že si  mnohem víc než s lidmi
rozuměl se zvířaty. A to doslova. Náš doktor Dolittle ovšem není nudný veterinář, nýbrž
stoprocentní dobrodruh, po jehož boku se nelze nudit.
Hrají:   Robert  Downey  Jr.,  Tom  Holland,  Rami  Malek,  Emma  Thompson,  Marion
Cotillard,  Kasia  Smutniak,  Ralph  Fiennes,  Michael  Sheen,  Selena  Gomez,  Antonio
Banderas, John Cena, Carmen Ejogo, Craig Robinson, Jessie Buckley, Octavia Spencer, Jim
Broadbent, Kumail Nanjiani, Frances de la Tour, Nick Mohammed, Elliot Barnes-Worrell,
Clive Brunt
Režie:   Stephen Gaghan

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Čtvrtek  19. 3. | 19:00 hod.
USA, horor, 98 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Svět, ve kterém hlasitější zvuk může znamenat rozsudek smrti. „Rozbitá“ rodina, která
zná  cestu  k  záchraně,  je  vržená  do  světa,  v  němž nemůže  uplatňovat  pravidla,  jež  jí
doposud pomáhala přežít.
Hrají:Emily Blunt,  Cillian Murphy, Noah Jupe,  Millicent  Simmonds,  Djimon Hounsou,
Wayne Duvall, Okieriete Onaodowan, Blake DeLong, John Krasinski
Režie:  John Krasinski

BLOODSHOT
Sobota   21. 3. | 16:00 hod.
USA, akční, 110 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona,
který  byl  zabit  v  boji  a  znovu  oživen  korporací  RST  jako  superhrdina  Bloodshot.
Nanotechnologie  v  jeho  žilách  z  něj  činní  nezastavitelného  bojovníka  obdařeného
nadlidskou silou a  schopností  okamžitě  se  uzdravovat.  Korporace  RST však neovládá
pouze Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl a vzpomínky. Ray neví, co je skutečné a co je lež,
a tak se rozhodne to zjistit



Hrají:  Vin  Diesel,  Eiza  González,  Sam  Heughan,  Guy  Pearce,  Toby  Kebbell,  Michael
Sheen, Lamorne Morris, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Talulah Riley, Alex Hernandez
Režie:  Dave Wilson

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
Neděle  22. 3. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 90 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Norm  má  na  první  pohled  vše,  co  takový  král  ledového  severu  potřebuje.  Je  velký,
správně chlupatý,  má velké zuby i  milovanou medvědici  po boku.  S jeho královským
majestátem a medvědí hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší. Norm má rád hlavně
zábavu,  pohodu,  kámoše,  o  jeho  roztržitosti  ani  nemluvě.  Zato  mu nechybí  odvaha a
dobré  srdce  a  obojí  bude  znovu  potřebovat.  Na  jeho  pól  se  totiž  přenese  honička  za
ztraceným pokladem a dávná starobylá památka se shodou náhod ocitne právě v těch jeho
nejméně povolaných tlapkách.  Norm se pochlapí  a slavnostně slíbí,  že vzácný artefakt
vrátí na místo, odkud byl ukraden. Vyzbrojí se trojicí nezničitelných polárních lumíků a
vydá se najít pradávný chrám ležící uprostřed džungle kdesi na jiném konci zeměkoule.
Hádanky, nástrahy a pasti překoná s odzbrojující bezstarostností a všichni noví kamarádi
se nestačí divit, jak velká je Normova schopnost šlápnout vždy vedle. Pokud se mu podaří
vrátit poklad včas, zabrání katastrofě. Džungle už ale po jeho návštěvě nebude jako dřív!
Režie:  Tim Maltby, Richard Finn

VLASTNÍCI
Neděle  22. 3. | 16:00 hod.
ČR, komedie, 96 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Paní Zahrádková s manželem idealisticky chtějí,  aby společnými silami dům zachránili.
Novomanželé Bernáškovi se s nadšením připojují. Paní Roubíčková pedantsky kontroluje
řádný průběh schůze. Paní Horvátová všechno iniciativně komentuje.  Naivní pan Švec
zastupuje  svojí  maminku.  Paní  Procházková  s  panem  Novákem  hledá  způsoby  jak
zhodnotit  svůj  majetek.  Pan  Nitranský  touží  po  půdě  v  domě a  pan  Kubát  důsledně
sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi, jen starý pan profesor
Sokol zatím nic nekomentuje…
Hrají:  Tereza  Ramba,  Vojtěch  Kotek,  Dagmar  Havlová,  Jiří  Lábus,  Pavla  Tomicová,
Ondřej Malý, Klára Melíšková, Kryštof Hádek, Stanislav Majer, David Novotný, Andrej
Polák, Ladislav Trojan, Jiří Černý, Maria Sawa
Režie:  Jiří Havelka

MULAN
Sobota  28. 3. | 16:00 hod.
USA, dobrodružný, vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Když čínský císař vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k
obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka,
zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy



na každém kroku své cesty a učí  se  využívat  své vnitřní síly  a přijímat  svůj  skutečný
potenciál. Tato epická cesta z ní nejen učiní ctěného bojovníka, ale vyslouží jí  i respekt
vděčného národa… a hrdého otce.
Hrají:   Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee, Rosalind Chao, Utkarsh
Ambudkar,  Tzi  Ma,  Yoson An,  Ron Yuan,  Roger  Yuan,  Jimmy Wong,  Pei-pei  Cheng,
Nelson Lee, Chum Ehelepola
Režie:  Niki Caro

ŠARLATÁN
Sobota  28. 3. | 19:00 hod.
ČR/Irsko/Polsko/SR, životopisné drama, 100 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na
pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška,
na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech
společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života.
Mikolášek  je  člověk  bez  odborného  lékařského  vzdělání,  ale  s  nevšedním  a
nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani
doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními
démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin Myšička, Miroslav
Hanuš, Jiří Černý, Tomáš Jeřábek, Jan Budař, Martin Sitta, Jan Vlasák, Daniela Voráčková,
František Trojan, Jana Oľhová, Kamil Švejda, Václav Kopta, Ivan Sochor, Marek Epstein
Režie: Agnieszka Holland

FRČÍME
Neděle  29. 3. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 112 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři,
kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek
toho magického.
Režie:  Dan Scanlon

MALÉ ŽENY
Neděle  29. 3. | 19:00 hod.
USA, drama, 135 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Autorka a režisérka Greta Gerwigová vytvořila snímek, který čerpá z klasického románu a
díla Louisy May Alcottové, a  zároveň se v autorčině alter  egu Jo Marchové odráží její
fiktivní život. V podání Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých
žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice
aktuálním..
Hrají: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée
Chalamet,  Tracy  Letts,  Bob  Odenkirk,  James  Norton,  Louis  Garrel,  Jayne  Houdyshell,



Chris Cooper, Meryl Streep, Maryann Plunkett, Ana Kayne, Dash Barber, Sasha Frolova
Režie:  Greta Gerwig

                                                      Změna programu vyhrazena.


