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Čtvrtek 4. dubna v 19 hodin  

Dánsko 2012 – 111 min., titulky 

Hon – drama, thriller        
Čtyřicetiletý Lucas se nedávno rozvedl a začíná žít nový život. Má přátele, novou práci, přítelkyni a 

pohodový vztah s dospívajícím synem. Tuto porozvodovou idylu záhy naruší jedna nahodilá lež, která 

se rychle začíná šířit v komunitě jeho přátel. Obavy a nedůvěra se vymknou kontrole a vesnice propadne 

podivné hysterii. Lukas musí uhájit svou čest a později v kolektivní štvanici i holý život. 

Režie: Thomas Vinterberg . Hrají: Mads Mikkelsen, Alexandra Rapaport, Thomas Bo Larsen a další. 

Přístupno od 12 let        Vstupné 80 Kč 

 

Čtvrtek 11. dubna v 19 hodin  

Velká Británie 2012 – 94 min., titulky 

Královský víkend – životopisný, komedie, drama, historický 

Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident. Píše se rok 1939. 

K americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi (Bill Murray) přijíždí na státní návštěvu do jeho 

soukromé residence král   a královna Anglie. Setkání je o to významnější, že se jedná o historicky první 

návštěvu anglického královského páru v USA. Poprvé se tak střetávají upjaté společenské konvence 

Angličanů s uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské úrovni. Pro konzervativní 

britské panovníky je připraven piknik s hot dogy jako hlavním chodem či koupání v plavkách za účasti 

novinářů. Nezvyklá je pro tak významnou návštěvu i přítomnost Daisy (Laura Linney), další ženy po 

boku prezidenta, vedle jeho manželky.     

Režie: Roger Michell. Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams, Olivia Colman, Blake Ritson.  

Přístupno         Vstupné  80 Kč 

 

Čtvrtek 18. dubna v 19 hodin 

Česko 2013 – 72 min. 

Bez doteku – drama     

Celovečerní debut nejmladšího českého režiséra Matěje Chlupáčka vypráví příběh dospívající dívky 

Jolany, která je předmětem sexuální touhy svého nevlastního otce. Problémy v rodině nedokáže řešit, 

ztrácí schopnost komunikace i se svými kamarády a stále více se propadá do uzavřeného světa svých 

představ. Doma hru na šťastnou rodinu hrát nedokáže, svět venku ji vysává, má strach, ale submisivní 

erotické hry zároveň neodmítá. Neúnosnost situace a řada dramatických okolností doženou hlavní 

hrdinku až do nevěstince, kde se její postavení dále vyhrocuje. Ale je otázka, co Jolana vlastně chce? 

Není útěk do snů lepší než drsná okolní realita... 

Režie: Matěj Chlupáček . Hrají: Tereza Vítů, Adrian Jastraban, Marian Roden, Petra Lustigová … 

Přístupno od 15 let         Vstupné 80 Kč 

 

Neděle 21. dubna v 15 hodin  

USA 2013 – 90 min. dabing 

Croodsovi – animovaný, komedie, dobrodružný, rodinný     
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje 

Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „Strach je 

dobrý, změna špatná“, a drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, kde doposud 

spokojeně bydleli. Grug je nakonec nucen uznat, že lepší než zde jen přežívat, je začít znovu opravdu žít 

někde jinde. A tak Croodsovi podniknou cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné 

nejrůznějších, neuvěřitelných a a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. Jejich pohled na svět se díky 

tomu navždy změní. Croodsovi čeká velká zkouška, ale také největší dobrodružství jejich života. 

Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco 

Přístupno         Vstupné 100 Kč 
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Čtvrtek 25. duben v 19 hodin  

Dánsko 2011 – 99 min. 

SuperClásico – komedie     
Chytrá dánská komedie líčí osudy Christiana, majitele upadající vinotéky, kterému se hroutí nejen 

živnost, ale i manželství s Annou. Ta odjela do Buenos Aires a jako úspěšná manažerka fotbalového 

klubu žije luxusní život po boku o mnoho let mladší argentinské fotbalové hvězdy. Christian se ale 

nehodlá tak snadno vzdát. Se svým šestnáctiletým pubertálním synem nasedne do letadla a rozhodne se 

pod záminkou vyřízení rozvodových papírů získat Annu zpět. Zdánlivě poklidný výlet se promění ve 

strhující jízdu, ve které nechybí víno, fotbal a tango. Podaří se Christianovi pokořit argentinského 

hřebce? 

Režie: Ole Christian Madsen. Hrají: Paprika Steen, Anders W. Berthelsen, Sebastián Estevanez …. 

Přístupno od 12 let         Vstupné 70 Kč 

 

 

 

Pátek 26. dubna v 10 hodin – DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ 

Francie, Německo 2011 – 96 min,  

Co kdybychom žili společně? – drama, komedie     

Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne jsou nerozlučnými přáteli více než čtyřicet let. Když jim paměť i 

srdce začínají pomalu vypovídat službu a na obzoru je přízrak domova důchodců, vzepřou se a 

rozhodnou se žít společně. Nápad je to přinejmenším bláznivý. Avšak i přesto, že občasné neshody 

probouzí staré a zasuté vzpomínky, začíná se tu nádherné dobrodružství – společný život v komunitě. V 

sedmdesáti pěti letech! 

Režie: Stéphane Robelin. Hrají: Daniel Brühl, Geraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich 

Přístupno          Vstupné 50 Kč 

 

 

Připravujeme 
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