
11.9.St – v 15.00         /108 min./70,-/česky/
Některá přátelství jsou věčná...

PSÍ POSLÁNÍ 2
USA.  Milovaný  pes  Bailey  nalezne  nový 
smysl  života.  Naváže pevné pouto s těmi, 
které  zbožňuje,  a  společně  se  vydají  na 
místa,  která  si  nedokázali  ani  ve  snu 
představit.  Začíná  Baileyho  dobrodružná 
cesta  několika  životy  naplněnými  láskou, 
přátelstvím,  věrností  a  také  několika  fakt 
skvělými drbáními na bříšku...

25.9.St – v 15.00           /90 min./70,-/česky/
Jen jedna láska je ta první...

UZLY A POMERANČE
ČR.  Film  o  lásce  k  dívce,  co  voní  po 
pomerančích,  o  zauzlovaném  vztahu  s 
otcem,  o  péči  o  sestru,  o  statečnosti, 
odpovědnosti,  o  prvních  šrámech  života, 
jedním slovem o  dospívání.  Velkou  roli  tu 
hrají  koně,  kteří  umí  vnést  do  života 
dobrodružství  i  sny.  Snímek  Uzly  a 
pomeranče vznikl podle stejnojmenné knihy 
renomované  spisovatelky  knih  pro  děti  a 
mládež Ivy Procházkové...

9.10.St – v 15.00      /102 min./70,-/česky/

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S 
ŽIVOTEM SE PRÁT  

ČR. Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, 
režisér,  libretista,  skladatel,  textař,  grafik, 
scénograf  a  kostýmní  výtvarník,  a  navíc 
ředitel  divadla.  A  to  určitě  není  ještě 
všechno. Především legenda české kultury, 
která  ovlivnila  několik  generací.  To  je  Jiří 
Suchý,  o  jehož  životní  cestě  natočila 
dokumentární film Olga Sommerová...

23.10.St – v 15.00        /101 min./70,-/česky/
J. Langmajer, P. Hřebíčková, V. Dyk a D.a  
Nesvačilová v komedii Petra Kolečka...

PŘES PRSTY
ČR.  Linda  a  Pavla  jsou  parťačky,  které 
beach volejbalu obětují všechno. Tedy skoro 
všechno.  Mladší  Pavle  tak  trochu  začínají 
tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem 
chce  co  nejdříve  otěhotnět.  To  starší 
svobodná  a  bezdětná  Linda  nechápe. 
Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na 
mistrovství  Evropy…  Všechno  ale  stejně 
nakonec  zamotá  Jíra,  svérázný  správce 
hřiště se zajímavou minulostí... 

6.11.St – v 15.00         /112 min./70,-/česky/
Film Ireny Pavláskové...

PRAŽSKÉ ORGIE
ČR. Příběh filmu nás zavádí do poloviny 70. 
let.  Slavný  americký  spisovatel  Nathan 
Zuckerman  –  často  využívané  alter  ego 
Philipa  Rotha  –  přijíždí  do  Prahy,  aby 
zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. 
Na  své  pražské  misi  se  seznámí  se 
svéráznou  a  nezkrotnou  spisovatelkou 
Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na 
nichž každý hledá únik ke krátké svobodě 
po svém. Postupně se proti  své vůli  stane 
nejen  divákem,  ale  i  účastníkem 
dekadentního  představení,  v  němž  mnozí 
hrají  falešně,  a  nikomu  nelze  věřit. 
Zuckermanova  pražská  návštěva,  plná 
bizarních  setkání  s  podivuhodným 
uskupením různorodých  lidí  se  brzy  stane 
téměř dobrodružnou a nebezpečnou misí...

20.11.St – v 15.00         /90 min./70,-/česky/
M. Vašut, V. Hybnerová, J. Čvančarová a  
M. Etzler v romantické komedii...

ROMÁN PRO 
POKROČILÉ
ČR.  Jaký  je  život  rozvedených  mužů, 
oddělených  naštvanou  exmanželkou  od 
stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na 
jejich morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina 
Rudolf,  noblesní  šarmantní  světák,  je  po 
rozvodu  způsobeném  nerozvážnou 
milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z 
přepychu  velkoměsta  do  venkovského 
hotelu, který vlastní se svým prostopášným 
bratrem  Arnoštem.  Rozladěn  nastalou 



situací  zmítá  se  Rudolf  mezi  odhodláním 
usadit se v klidném monogamním vztahu a 
svody,  jež  mu  denně  servíruje  notorický 
flamendr a sukničkář Arnošt...

4.12.St – v 15.00         /100 min./70,-/česky/
Nová česká pohádka s hvězdným 
obsazením...

HODINÁŘŮV UČEŇ
ČR. Nová filmová pohádka přináší zábavu i 
klasický  pohádkový  příběh  o  boji  dobra  a 
lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních 
rolích  se  představí  Viktor  Preiss,  Jaroslav 
Plesl,  Václav  Neužil,  Jana  Plodková  nebo 
Miroslav Krobot. Ústřední dvojici hrají Michal 
Balcar  a  slovenská  herečka  Dana 
Droppová... 

18.12.St – v 15.00       /110 min./70,-/česky/
Komedie jiřího Vejdělka...

POSLEDNÍ 
ARISTOKRATKA
ČR.  Rodilý  Newyorčan  Frank  (Hynek 
Čermák)  získá  díky  svým  šlechtickým 
předkům  dávné  rodové  sídlo  -  zámek 

Kostka. Potomek emigrantů se tak po více 
než  čtyřiceti  letech  chystá  s  dcerou  Marií 
(Yvona  Stolařová)  a  temperamentní  ženou 
Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat 
do  Čech.  Čerství  aristokraté  jsou  neznalí 
místních  poměrů  a  nepolíbení  českou 
realitou, někdejší vlast a zámecký život znají 
jen  z  prastarých  vyprávění  příbuzných. 
Záležitosti  spojené  s  navrácením  majetku 
pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch 
Kotek).  Po  příjezdu  rodina  zjišťuje,  že  se 
zámek  nachází  ve  stavu  pozvolného 
rozkladu, stranou veškerého společenského 
dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou 
zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), 
bodrá  hospodyně  paní  Tichá  (Eliška 
Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása 
(Pavel  Liška).  Zatímco  osazenstvo  Kostky 
pozvolna  procitá  z  mátožného  spánku 
porevolučních  devadesátých  let,  rodina 
Kostkových  stojí  před  těžkou  volbou,  zda 
generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit 
se  do  Ameriky,  nebo  se  pokusit  zámek 
Kostka  zachránit.  Film  vznikl  podle 
stejnojmenné knihy Evžena Bočka
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