
9.1.St – pouze v 15.00         /106 min./70,-/česky/

ZLATÝ PODRAZ
ČR. Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě 
ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní 
linii  snímku  tvoří  osudová  láska  mladého 
právníka  a  sportovce  Franty  (Filip  Březina)  k 
tanečnici  Michelle  (Patricia Volny),  s kterou se 
seznámí  na  poválečném  Mistrovství  Evropy  v 
basketbalu  v  Ženěvě.  Michell  je  osudem 
pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před 
Stalinem i  Hitlerem. Jejich příběh,  který kromě 
politiky  ovlivní  i  dva  protikladní  jedinci  trenér 
Valenta  (Stanislav  Majer)  a  funkcionář  Hrabal 
(Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu 
už na mnoho let rozdělila železná opona...

23.1.St – pouze v 15.00         /90 min./70,-/česky/
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
ČR. Příběhy populárního doktora Martina s tváří 
Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím 
největším případem jeho kariéry v celovečerním 
filmu  v  kinech.  Svérázný  doktor  Martin  bude 
řešit dosud nepoznané záhady osobního života i 
jednu detektivní otázku...        

6.2.St – pouze v 15.00         /100 min./70,-/česky/
Kdo platí za naše chyby?

CENA ZA ŠTĚSTÍ
ČR.  Obyčejné  lidské  štěstí  může  mít  mnoho 
podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde 
ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy 
Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, 
kteří  cestu  ke  svému  štěstí  někde  ztratili  a 
pokoušejí  se jí  znovu najít.  Vztah, láska, moc, 
útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději a 
radost,  ale mnohem častěji  nakonec pykají  za 
naše  chyby.  Hrají:  Ivana  Chýlková,  Vanda 
Hybnerová,  Tomáš  Hanák,  Pavel  Řezníček, 

Jaroslav Plesl, Klára Pollertová-Trojanová, Josef 
Trojan a další...

20.2.St – pouze v 15.00       /120 min./70,-/titulky/

BOHEMIAN RHAPSODY
USA.  Bohemian  Rhapsody  popisuje  hudební 
dráhu  i  nekontrolovatelnou  životní  spirálu 
Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen 
až po památný koncert  Live  Aid  v  roce 1985. 
Režie:  Bryan  Singer,  Dexter  Fletcher.  Hrají: 
Rami Malek, Joseph Mazzello, Gwilym Lee, Ben 
Hardy, Allen Leech...

6.3.St – pouze v 15.00            /92min./70,-/česky/
Dobrodružný  rodinný  film  podle  knižního 
bestselleru Psí poslání...

PSÍ DOMOV
USA. Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě 
malé  štěně.  Od  té  doby  se  stali  nejlepšími 
přáteli.  Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne 
se  více  jak  600  km od  svého  pána.  Láska  k 
páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a 
Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká 
mnoho  dobrodružství,  noví  přátelé,  ale  i 
nebezpečí  a  nástrahy  velkého  neznámého 
světa…

20.3.St – pouze v 15.00          /93 min./70,-/česky/
Komedie  o  ženách,  které  se  nebojí  
vyběhnout štěstí naproti...     

ŽENY V BĚHU
ČR.  Věra  (Zlata  Adamovská)  prožila  s 
Jindřichem báječný život a je rozhodnutá splnit 
jeho poslední přání – zaběhnout maraton, a to 
jako rodinná štafeta. Dcery se ovšem do běhání 
nehrnou.  Mají  úplně  jiné  starosti.  Nejstarší 
Marcela  (Tereza  Kostková)  čelí  dennodenně 
průšvihům  svých  tří  synů  a  jejich  otec  Karel 

(Ondřej  Vetchý)  ji  už  dvacet  let  neumí,  nebo 
nechce,  požádat  o  ruku.  Prostřední  Bára 
(Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže 
pro něj  zatím nenašla toho pravého tatínka. A 
nejmladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa 
má,  ale  ten  chlap  má jeden  zásadní  háček  – 
manželku.  I  přesto  Kačka  lpí  na  vztahu  bez 
budoucnosti. 

 
10.4.St – pouze v 15.00        /97 min./70,-/česky/

NA STŘEŠE
ČR.  Režie  Jiří  Mádl.  Profesor  Rypar  (Alois 
Švehlík)  poskytne  dočasné  útočiště  Songovi 
(Duy  Anh  Tran),  mladému  Vietnamci,  jehož 
našel  ukrytého na střeše svého domu.  Mohou 
však dva  takto odlišní  lidé vůbec sdílet  jeden 
prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže 
jim v tom jejich drzý plán? Soužití nevraživého 
pána,  rozzlobeného  na  celý  svět,  který  mu 
neuchopitelně  uniká  a  mladíka,  který  hledá 
východisko  ze  zoufalé  situace  v  neznámém 
městě,  přináší  mnoho  třecích  ploch, 
tragikomických  situací,  ale  i  překvapivých 
nápadů a řešení.  Každý z nás totiž  potřebuje, 
aby  jej  někdo  potřeboval.  A  Song  potřebuje 
kromě  teplého  oblečení  a  střechy  na  hlavou 
někoho,  kdo  mu  bude  důvěřovat.  Lze  však 
důvěřovat neznámému klukovi? 

24.4.St – pouze v 15.00        /98 min./70,-/česky/

LÉTO S GENTLEMANEM
ČR.  Anna  (Alena  Antalová)  tráví  se  svým 
manželem  (Igor  Bareš)  každé  léto  v  chatové 
oblasti  pár  desítek  kilometrů  za  Prahou.  Jsou 
svoji  už celou věčnost,  takže jejich  manželství 
sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. 
Muž svůj  čas  už dlouho spravedlivě  dělí  mezi 
karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů 
lodí  ze sirek uvnitř  lahví,  jeho žena je  pro něj 



prakticky  neviditelná.  Anna  si  každé  léto 
zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním 
s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní 
do  malebných  středních  Čech  přijíždějí  na 
cyklistické  výlety  do  okolí  hradu  Kamýk. 
Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur (Jaromír 
Hanzlík). Elegantní  šarmantní gentleman, který 
je,  jak  všichni  předpokládají,  novým majitelem 
místního zámku…

8.5.St – pouze v 15.00           /90 min./70,-/česky/

NARUŠITEL
ČR. V hlavní roli  Jiří Dvořák. Silný a napínavý 
příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i 
bezbřehou  lásku  k  létání  přináší  do  kin  film 
Narušitel.  Život  armádních letců socialistického 
Československa  naplňovaly  opojné  chvíle 
svobody v oblacích a přátelství na celý život, z 
velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti 
a  jejích  udavačů.  Čtveřice  kamarádů  a  jejich 
letecký  mentor  spolu  létají  a  slouží  v  armádě 
dvacet  let.  Pak se ale  po dlouhé  době začne 
rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při pokusu 
o  přelet  na  západ  a  hlavní  hrdina  nemá  jiné 
východisko, než se ho pokusit napodobit...

22.5.St – pouze v 15.00        /90 min./70,-/česky/
Kriminální komedie Vladimíra Michálka...

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
ČR. Hrají: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof 
Hádek,...Tohle  není  jenom  hra.  Je  to  útěk  z 
reality  všedních dnů,  se  kterým nejde  přestat. 
Úhoři  mají  nabito  je  černá  komedie  o  partě 
chlapů,  pro  které  se  hra  na  URNU  (Útvar 
rychlého  nasazení)  stala  únikem  z  jejich 
nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, 
evakuují  kulturáky a do svých her zatahují  nic 
netušící  okolí.  Žene  je  touha  po  adrenalinu  a 
falešná představa,  že jsou jako Robin Hood a 

jeho  družina.  Bohatým  brát  a  chudým  dávat. 
Všechno  jde  hladce  až  do  okamžiku,  kdy  se 
octnou  v  nesprávnou  chvíli  na  nesprávném 
místě.  Kam  až  může  vést  lidská  hloupost  ve 
spojení s nešťastnou shodou okolností?!

5.6.St – pouze v 15.00          /90 min./70,-/česky/

LOVENÍ
ČR.  Režie  Karel  Janák.  Hlavní  postava  filmu 
Eliška  s  tváří  Ester  Geislerové,  má  svatbu  a 
čeká  na  svůj  velký  moment.  Namísto  svého 
„ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. 
Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku 
s  jasným  receptem,  co  je  potřeba  dělat.  Ona 
sama střídá  kluky  jako  ponožky  a  proto  hned 
založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té 
to není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single 
a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život 
pevněji  do  svých  rukou.  Vrhá  se  proto  do 
randění  naslepo  a  mezi  řadou  katastrofických 
schůzek  zkusí  najít  novou  lásku.  Zároveň  se 
musí  rychle přestěhovat  a jedinou možností  je 
bydlet  společně  s  nevlastním  bratrem, 
podivínem, který pěstuje na střeše včely a který 
ji doma nechce...

19.6.St – pouze v 15.00         /90 min./70,-/česky/

TERORISTKA
ČR. Režie Radek Bajgar. Černá komedie o Marii 
(Iva Janžurová), učitelce v důchodu, která říká, 
že už si nechce připadat jako kráva a rozhodne 
se zrealizovat  to,  co nás sice občas napadne, 
ale  hned  tu  myšlenku  zapudíme:  sežene  si 
zbraň  a  namíří  ji  na  strůjce  zla  (Martin 
Hofmann).  Za  cenu  vlastní  oběti  se  pokusí 
pomoci jiným. Marie však zjistí, že stejně, jako je 
vražda  složitá  morálně,  je  nesnadná  i 
prakticky...
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