
22.9.St – v 15.00  /118 min./70,-/česky/příst.12+/

ŠARLATÁN
ČR, Irsko, Polsko, Slovensko. Příběh je inspirován 
skutečnými  osudy  léčitele  Jana  Mikoláška,  na 
kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s 
prosbou  o  pomoc  statisíce  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… 
Nejnovější  snímek  uznávané  polské  režisérky 
Agnieszky  Holland  Šarlatán  odráží  odvěký  boj 
dobra a zla, lásky a nenávisti, víry a zrady. To vše 
v jednom člověku na pozadí dobových událostí a 
zvratů.  V hlavní  roli  Mikoláška se představí  Ivan 
Trojan, jeho mladší verzi ztvárnil syn Josef Trojan. 

6.10.St – v 15.00          /98 min./70,-/česky/příst./

GUMP – PES, KTERÝ
NAUČIL LIDI ŽÍT
ČR. On vlastně každý pes  je  v  sobě tak  trochu 
toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí 

pes najde jenom s člověkem. Rodinný film režiséra 
F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého 
psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc 
neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš 
svět  pro  ně  důležitý.  Ten  svět,  který  jim  dává 
domov, sílu, naději,  ale také bolest. Dobrodružný 
příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich. V 
lidských  rolích  se  představí  Bolek  Polívka,  Eva 
Holubová,  Ivana  Chýlková,  Karel  Roden,  Jana 
Plodková, Richard Krajčo, Anna Šulc a další..

  

20.10.St – v 15.00  /95 min./70,-/česky/příst.12+/

MATKY
ČR.  Čtyři  nejlepší  kamarádky  jsou sebevědomé, 
chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a 
sex.  K  tomu  se  ale  taky  starají  o  děti,  nebo  je 
právě porodily, případně jsou těhotné. Sára (Hana 
Vagnerová) má hezký zadek, a tak ho začala fotit 
a žít ve světě sociálních sítí. Jako čerstvá matka si 
to  celé  ale  představovala  nějak  jednodušší. 
Hedvika (Petra Hřebíčková) žije tak trochu ve zlaté 
kleci, její manžel workoholik (Jiří Langmajer) moc 
doma není,  a  tak není  divu,  že ji  okouzlí  mladý 
zpěvák David (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra 
Nováková)  je  po  rozchodu  s  Kamilem  (Václav 
Neužil),  nemá  peníze,  ale  musí  uživit  dvě  malé 
děti.  Eliška (Gabriela Marcinková) je těhotná, má 

skvělého  kluka  (Štěpán  Benoni),  ale  taky 
nesnesitelnou matku a nikdy nekončící nevolnosti. 
Ale  hlavně  mají  jedna  druhou…  Scénář  filmu 
napsala scenáristka Vanda Zaplatílková Hutařová 
společně s herečkou Sandrou Novákovou. 

 

10.11.St – v 15.00 /115 min./70,-/česky/příst.12+/

PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
ČR. Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil 
podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér 
Patrik  Hartl.  Čtyři  kamarádi  vyhlásí  válku  proti 
scvrkávání varlat a proti  krizi středního věku tím, 
že  se  rozhodnou  plnit  odvážné  úkoly.  Prvním  z 
nich bude svléknout se na veřejnosti do naha . . . 
Hartl  jako  autor  knihy  i  filmu  připravil  hrdinům 
oproti  románu několik  změn,  milovníky knihy tak 
čeká  pár  překvapení.  V  hlavních  rolích  čtyř 
kamarádů se představí Martin Pechlát jako Prvok, 
David Švehlík jako Šampón, Hynek Čermák bude 
Tečka  a  Karel  ponese  tvář  Martina  Hofmanna. 
Prvok,  Šampón,  Tečka  a  Karel  jsou  čtyři 
dávnověcí kamarádi ve středním věku, kteří si na 
večírku  přiznají,  že  nežijí  tak,  jak  si  vlastně 
představovali.  A  rozhodnou  se  vyřešit  svou krizi 
provokativní hrou a plněním téměř nesplnitelných 
úkolů...
 



24.11.St – v 15.00  /99 min./70,-/česky/příst12+./

ZBOŽŇOVANÝ
ČR.  Uznávaný  a všemi  oblíbený  pediatr  Zdeněk 
(Jiří  Bartoška)  jde  do  důchodu.  Celý  život  byl 
vyhlášeným lékařem a nyní se těší na zasloužený 
odpočinek.  Ještě víc  se však  těší  jeho  rodina  – 
manželka Olga (Zuzana Kronerová),  která se už 
nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak 
jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem 
(Jiří  Langmajer)  se  nedávno  rozpadlo.  Nejvíc 
nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina 
Czyzová),  která  dědu  vždy  považovala  za  svůj 
velký  vzor  a  píše  o  něm  seminárku  do  školy. 
Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má 
jedno  velké  tajemství.  Už  téměř  40  let  udržuje 
milenecký  poměr  s  ortopedkou  Danou  (Ivana 
Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni 
Zdeněk  teď  bude  mít  konečně  víc  času.  Na 
Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně 
ne  bezstarostná  pohoda,  kterou  si  plánoval… 
Jeden z nejuznávanějších českých scenáristů Petr 
Kolečko  (seriály  Most!,  Lajna,  Okresní  přebor, 
filmy  Masaryk,  Bajkeři)  se  při  psaní  komedie 
Zbožňovaný nechal inspirovat svým dědou. Proto 
se tentokrát  rozhodl  i  režírovat.  Hlavní  role se s 
grácií  zhostil  stále  šarmantní  Jiří  Bartoška.  Další 
postavy si s chutí zahráli Ivana Chýlková, Zuzana 
Kronerová,  Jiří  Langmajer,  Petra  Hřebíčková, 
Štěpán Kozub a další...

 

15.12.St – v 15.00      /127 min./70,-/česky/příst./

KAREL
ČR.  Film  Karel  není  a  nemá  být  přehlídkou 
nesporné  slávy  Karla  Gotta  a  jeho  pěveckého 
talentu  a  úspěchů.  Režisérka  Olga  Malířová 
Špátová vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva 
končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka 
Karla  Gotta  stává  pouze  Karel,  nadšený  malíř, 
milující  manžel  a  táta  svých  dcer.  Tvůrci  totiž 
zachytili  Karla  Gotta nejen při  jeho vystoupeních 
nebo při setkáních s fanoušky u nás i v Hamburgu, 
ale především v jeho domácím prostředí. Ať už v 
Praze, na chalupě, nebo na vsi, kde trávil dětství. 
Zpěvák  se  ve  filmu  vydává  po  stopách  svého 
života  na  místa,  která  sehrála  v  jeho  životě 
důležitou  roli.  Odhaluje  neznámé  zákulisí 
koncertů, i svůj život s rodinou a soukromí, které si 
jinak  snaží  s  pokorou  a  láskou  chránit.  Díky 
upřímné  otevřenosti  Karla  Gotta  mohou  diváci 
vidět  autentický  a jedinečný  filmový portrét,  plný 
nečekaných vzpomínek..
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