ČERVEN 2020
DOKONALÝ PACIENT
Středa 3. 6. | 19:00 hod.
Švédsko, drama, 132 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské historii vypráví o reportérovi,
který zpochybnil celý právní systém. Hannes Råstam se léta snažil prokázat nevinnu
Thomase Quicka, odsouzeného na doživotnímu vězení na psychiatrii. Odhalil právní
chaos, který Quicka do vězení dostal. Nikdo však neměl zájem na tom, aby byl osvobozen
a zproštěn vinny nejhorší sériový vrah ve Švédsku, kanibalistický násilník, který byl
odsouzen za osm vražd a přiznal se dalším dvaceti pěti. Příběh, předkládaný divákovi
jako rafinovaná skládačka, postupně odhaluje neuvěřitelný případ, napínavý až do
ohromujícího konce.
Hrají: Jonas Karlsson, David Dencik, Alba August, Magnus Roosmann, Suzanne Reuter,
Linda Ulvaeus, Christopher Wagelin, Björn Bengtsson
Režie: Mikael Håfström
PROBLÉMISSKY
Čtvrtek 4. 6. | 19:00 hod.
Velká Británie /Francie, komedie, 106 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss World. Ta byla ve své době nejsledovanější
televizní show světa s více než 100 miliony diváků. Moderoval ji legendární britský komik
Bob Hope. Miss World 1970 ale rozhodně neprobíhala hladce a ze soutěže se stala doslova
divoká jízda. Rozhodnutí organizátorů povolit účast dvěma ženám z Jihoafrické republiky
vzbudilo kontroverzi a napětí již před začátkem. Ale skutečný rozruch měl teprve přijít.
Jeho epicentrem se stala feministická aktivistka Sally Alexander, členka nově vzniklého
Hnutí za práva žen. Emancipované dámy prohlašovaly, že soutěže krásy dehonestují a
ponižují ženy. A to se rozhodly dát najevo v přímém přenosu. Na diváky celosvětového
živého vysílání tehdy čekala víc než jen jedna senzace.
Hrají: Keira Knightley, Greg Kinnear, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Suki
Waterhouse, Keeley Hawes
Režie: Philippa Lowthorpe
POSLOUCHEJ
Pátek 5. 6. | 19:00 hod.
Česko, thriller, 77 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný
Snímek vypráví příběh mladého páru, který vyráží na výlet, aby jejich vztahu dodali
novou energii, protože se zdá, že už se vyčerpal a spěje k zániku. Dívka má navíc silné
podezření, že jí je partner nevěrný, ale nemá pro to důkazy. Partnerovo koketní chování

vůči jiným ženám ji v tom však utvrzuje. Během cesty, kdy její partner spí, uslyší v autě
hlas a jak se záhy ukáže, jde o hlas mužovy milenky. Ta se dokonce dívce začne zjevovat.
Je to jen noční můra, halucinace, nebo snad její partner skrývá daleko hrůznější tajemství,
než jsou občasné zálety? Jak ubíhají kilometry, atmosféra houstne a ve chvíli, kdy dívka
záhadu rozluští, jí začne jít o život
Hrají:
Kristýna Podzimková, Aleš Bílík, Veronika Lazorčáková, Petr Batěk, Alena
Štréblová
Režie: David Laňka, Martin Müller

#JSEM TADY
Sobota 6. 6. | 19:00 hod.
Francie/ Belgie, komedie, 98 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Když se slavný francouzský šéfkuchař zčistajasna rozhodne vyrazit na druhou polokouli
za tajemnou dívkou, kterou poznal na internetu, pak je jasné, že může jeho příběh skončit
všelijak.
Hrají: Alain Chabat, Doo-na Bae, Vincent Nemeth, Blanche Gardin, Ilian Bergala
Režie: Éric Lartigau
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
Neděle 7. 6. | 17:00 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
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Středa 10. 6. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 109 min., vstupné 110 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
V SÍTI
Čtvrtek 11. 6. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 90 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým
způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s
dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích
předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve
filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu
vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex prostřednictvím
videohovoru, posílá fotografie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky dokonce
pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias
„dvanáctiletých dívek" od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají
tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak
obracejí proti svým strůjcům a z lovců se stávají lovení.
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
BOURÁK
Pátek 12. 6. - sobota 13. 6. | 19:00 hod.
Pátek 19. 6. - sobota 20. 6. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 110 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci
zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom
z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života
ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka
a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným
růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého
amerického katalogu na podprdy. A navíc jí za matkou pálí šéf, gangster místního
formátu, kterému evidentně přeskočilo. Tak Kamile dojde, že musí zasáhnout a donutit
mámu konečně šlápnout tátovi na ty jeho špičatý perka! Nebo všechno poletí do luftu.
Komedie o tom, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna městská vyhláška,
sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně naštvaná dcera! Možná, že se zasmějete a
jestli na to máte žaludek, třeba si i zatancujete.
Hrají: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček, Kateřina
Winterová, Jiří Šimek, Petra Nesvačilová, Alena Pajtinková, Kryštof Hádek, Jaromír
Dulava, Ady Hajdu, Petra Polnišová, Milan Ondrík, Jaroslav Róna, Aleš Najbrt
Režie: Ondřej Trojan
ZAPOMENUTÝ PRINC
Neděle 14. 6. | 17:00 hod.
Francie, dobrodružný, 103 min., vstupné 100 Kč, rodinný, mládeži přístupný, český
dabing
Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho milované sedmileté dcerky Sofie. Oddaný otec
samoživitel nikdy nepřijde pozdě na jejich večerní pohádku. Každou noc, když Sofia
usíná, ji bere do „Pohádkolandu“, smyšleného filmového studia, kde se stávají hlavními
hrdiny světoznámých dobrodružných filmů, v nichž má Djibi hlavní roli prince Krasoně.
O pět let později se ze Sofie pomalu stává puberťačka, příběhy jejího otce jí už tak neberou

a Djibi je ve své roli prince vyměněn. Protože se jeho postavení ve skutečném světě i v
„Pohádkolandu“ mění, Djibi musí vymyslet, jak v životě své dcery zůstat důležitou
postavou.
Hrají: Bérénice Bejo, Omar Sy, François Damiens, Oudesh Rughooputh, Sarah Gaye, Keyla
Fala
Režie: Michel Hazanavicius
TRAFIKANT
Středa 17. 6. | 19:00 hod.
Německo/Rakousko, drama, 114 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Sedmnáctiletého Franze vyšle maminka do Vídně, aby zde vypomáhal v trafice jejího
známého. Jedním ze stálých zákazníků trafiky je i doktor Sigmund Freud. Navzdory
rozdílnému věku a množství zkušeností se oba hrdinové stanou blízkými přáteli.
Mladičký Franz, až po uši zamilovaný do kabaretní tanečnice Anežky, touží po radách, jak
získat dívčino srdce. Ty mu však neumí dát ani renomovaný Freud. Film natočený podle
bestselleru Roberta Seethalera citlivě zachycuje dospívání mladého chlapce v napjatém
čase Hitlerova obsazení Vídně.
Hrají: Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch, Emma Drogunova, Regina Fritsch,
Karoline Eichhorn, Elfriede Irrall, Michael Fitz, Rainer Wöss, Gerti Drassl, Thomas Mraz,
Angelika Strahser, Christoph Bittenauer, Vicky Nikolaevskaja
Režie: Nikolaus Leytner
VYSOKÁ DÍVKA
Čtvrtek 18. 6. | 19:00 hod.
Rusko, drama, 137 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo neuvěřitelných 900 dní. Válka zdevastovala
celé město i její obyvatele. Mezi zoufalými obyvateli dochází k vraždám, rabování a
kanibalismu. V tomto pekle hledají dvě mladé ženy cestu, jak znovu začít žít mezi ruinami
zničeného města.
Hrají: Viktorija Mirošničenko, Vasilisa Pěrelygina, Timofej Glazkov, Igor Širokov, Ksenia
Kutěpova, Konstantin Balakirev, Olga Dragunova, Polina Kutěpova, Aljona Kučkova,
Michail Šelomencev, Jurij Poljakov, Galina Močalova, Jurij Golubev
Režie: Kantěmir Balagov
LASSIE SE VRACÍ
Neděle 21. 6. | 17:00 hod.
Německo, dobrodružný, 100 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá dvojka po celém okolí.
Nerozluční a neoddělitelní kamarádi se nebojí žádné společné lumpárny a užívají si
idylického života na venkově. Pak ale Floriánův táta přijde o práci a rodina se musí
přestěhovat do malého bytu, kam mají psi přísný zákaz. Všichni jsou zdrcení, ale život
umí být i takový. Verdikt je neúprosný, Lassie musí z domu pryč. Ujme se jí sympatický
hrabě a vezme ji na své panství k severnímu moři na druhém konci země jako dárek pro
svou vnučku. Na první pohled by Lassie nemělo nic chybět. Její věrnost ale nemá hranic, a
jakmile se naskytne příležitost, uteče. Rozběhne se zpátky domů, tam, kde je Florián a jeho
rodina. Vyráží na neuvěřitelné psí dobrodružství, na ohromnou cestu přes celou zemi, na
cestu plnou překážek, hodných lidí, i lidí se zlými úmysly. Přestože je stovky kilometrů
daleko, Lassie žene touha a nic ji nemůže zastavit. Pro všechny má jasný vzkaz: Vracím se

domů.
Režie: Hanno Olderdissen
MALÁ LEŽ
Středa 24. 6. | 19:00 hod.
USA/Čína, komedie, 100 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Něžná komedie podle skutečné lži vypráví příběh Newyorčanky Billi a její svérázné čínské
babičky Nai Nai. Rodina se rozhodne zatajit babičce pravdu o jejím zdravotním stavu. Jak
to ale udělat, aby Nai Nai nebylo podezřelé, že jí z ničeho nic chtějí v Číně navštívit
příbuzní z celého světa? Vystrojí se svatba! Co na tom, že mladý synovec svoji
„snoubenku" sotva zná. Hosté se brzy sjíždějí. Billi svoji usměvavou babičku miluje,
americké tradice jsou jí však již bližší než ty čínské a přetvářka pro ni není jednoduchá...
Film plný humoru pramenícího z kulturních a generačních rozdílů se stal jedním z nejlépe
hodnocených snímků roku a herečka a rapperka Awkwafina získala za přesvědčivé
ztvárnění Billi Zlatý globus pro nejlepší herečku.
Hrají: Awkwafina, Tzi Ma, Diana Lin, Shuzhen Zhao, Hong Lu, Yongbo Jiang, Han Chen,
Aoi Mizuhara, Ines Laimins, Jim Liu, X Mayo
Režie: Lulu Wang
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Čtvrtek 25. 6. | 19:00 hod.
Německo, komedie, 111 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, český dabing
Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje
telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet.
Zprávy se přečtou nahlas, hovory budou nahlas. Vždyť o nic nejde, bude zábava. Jenže
právě naši chytří a mobilní kamarádi o nás vědí úplně všechno, znají naše tajnosti, druhé
životy, drobné lži, milenky i milence. Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná legrace,
pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se
série šílených situací a trapasů, někomu u stolu bude nepříjemně horko a brzo bude horko
úplně všem. Odejdou domů partnerské páry, které přišly, nebo budou v jiném složení
nebo budou po večeři všichni single?
Hrají: Levi Eisenblätter, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau,
Elyas M'Barek, Jessica Schwarz, Wotan Wilke Möhring
Režie: Bora Dagtekin
3BOBULE
Pátek 26. 6. - sobota 27. 6. | 19:00 hod.
Neděle 28. 6. | 17:00 hod.
ČR, komedie, 110 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, Miroslav Táborský, Braňo Deák,
Lumíra Přichystalová, Radim Novák, Marian Roden, Michal Isteník, Šimon Klacl, Anna
Krejčířová, Prokop Zach, Karel Roden, Tomáš Měcháček, Roman Luknár, Petr Štěpán,
Martin Hofmann, Jakub Uličník, Bob Klacl, Václav Postránecký
Režie: Martin Kopp

Změna programu vyhrazena.

