2. středa ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU ČR 2006 113´
v 19:30 Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: A.Polívková, E.Holubová, B.Klepl, K.Fialová,...
Prázdninová komedie podle románu Michala Viewegha. Z Prahy vyjíždí na Jadran autokar s velmi
pestrou směsicí turistů různého věku i společenského zařazení, které vítá vnadná, ale prostomyslná
blondýna Pamela. Během cesty a pobytu u moře na všechny čeká řada komických, ale i absurdních
situací, v nichž se lidé ukazují odhaleni, a to nejen do plavek. Přátelství, překvapivá setkání, letní
milostná vzplanutí i divoké prázdninové vášně se odrážejí v příběhu plném humoru a jemné ironie.
Vstupné 60,- Do 12 let nevhodný
4 pátek LEA ČR, SRN, Fr. 1996 100´
v 19:30 Režie: Ivan Fíla
Hrají: L.Vlasáková, Ch.Redl, H.Schygulla, M.Donutil,...
Poeticko-psychologický film. Zahořklý, samotářský bavorský umělec Herbert Strehlow, který na
porevolučním Slovensku uplatňuje restituční nároky, donutí slovenského sedláka, aby mu jako
náhradu „prodal" svoji krásnou schovanku Leu. Dívka je němá, následkem traumatu z vraždy
matky, a jejím jediným útočištěm jsou kresby a básničky, věnované mrtvé mamince. Nesourodá
dvojice během svého soužití pochopí, že jsou oba poznamenáni smutnou minulostí, a prožijí chvíle
společného bytí.
Vstupné 60,- Přístupný
9. středa KAMENNÝ MOST ČR 1996 98´
v 19:30 Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: T.Hanák, M.Dvorská, V.Strasser, H.Tallerová,...
Hořká komedie, odehrávající se v samém srdci Prahy - na Karlově mostě, tak jak jej známe z
dnešních dnů. Je to příběh plný romantiky, vášní, černého humoru a temné pražské mystiky. Hlavní
hrdina Tomáš, absolvent FAMU a někdejší slibný mladý režisér, řeší klasickou třicátnickou krizi.
Potlouká se bez cíle po Malé Straně, propadá čím dál tím větší beznaději. Všude kolem něj kraluje
důmyslný i prvoplánovaný duch komerce, na níž se on sám nechce podílet. Kromě tvůrčího prázdna
se kolem Tomáše trhají i osobní vztahy.
Vstupné 60,- Do 12 let nevhodný
11. pátek ČERNÍ BARONI ČR 1992 99´
v 19:30 Režie: Zdenek Sirový
Hrají: P.Landovský, B.Poloczek, A.Švehlík, J.Schmitzer,...
Černými barony byli nazýváni příslušníci tzv. Pomocných technických praporů (PTP), jež v
padesátých letech tvořily speciální složku naší "lidové" armády. K "pétépákům" byli přidělováni
odvedenci většinou proto, že se v civilním životě projevili jako lidé "málo uvědomělí a režimu
nepřátelští". Stejně jako samotní "pétépáci" stáli na okraji vojenské hierarchie i jejich velitelé,
obecně se vyznačující mimořádně zvýšenou dávkou stupidity. Slavná komedie podle románu
Miloslava Švandrlíka o tom, že i na chmurné stránky naší historie je možné se dívat s nadhledem a
humorem.
Vstupné 60,- Přístupný
16. středa VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ ČR, SK, Pol. 1999 91´
v 19:30 Režie: Matej Mináč
Hrají: J.Abrahám, J.Bartoška, L.Šafránková, M.Labuda st., ...
Dramatický příběh se odehrává rok před vypuknutím druhé světové války, bezprostředně po
podepsání Mnichovské dohody v roce 1938. Na pozadí historických událostí sledujeme osud
židovské rodiny, která se po svém vyrovnává s přicházejícími událostmi. Film si klade za úkol
přiblížit dnešnímu divákovi historickou postavu pana Nicholase Wintona, Angličana, který přišel
koncem roku 1938 do Prahy, aby uskutečnil svůj plán na záchranu 669 židovských dětí, které by

jistě neunikly tragickému osudu.
Vstupné 60,- Do 12 let nevhodný
18. pátek ROMING ČR, SR, Rumun. 2007 105´
v 19:30 Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: B.Polívka, M.Labuda st., O.Vlach, V.Javorský,...
Hořká komedie s romskou tematikou o dvou dávných kamarádech, zamlklém a snivém Romanovi a
svobodomyslném Stanovi, kteří se vypraví rozhrkaným náklaďáčkem společně s Romanovým
dospělým synem Jurou na cestu za dívkou, která byla Jurovi kdysi zaslíbena a která právě dosáhla
dospělosti. Během putování do daleké slovenské vesničky tak přátelé zažijí množství komických
příhod i dojemných situací, aby nakonec našli cestu především k sobě.
Vstupné 60,- Přístupný
23. středa QUARTÉTTO SR, ČR 2002 90´
v 19:30 Režie: Laura Siváková
Hrají: L.Bebjak, J.Króner, D,Mórová, K.Dubovicová,...
Láska si vezme co jí patří… Hrdinkami komorního psychologického dramatu jsou osamělá matka a
její tři dcery, které se po letech odcizení znovu snaží najít k sobě cestu. Důvodem rodinného setkání
v chátrající maloměstské vile je matčina vážná choroba. V čase, který bývalé učitelce hudby Vilmě
ještě zbývá, rekapituluje stará žena svůj život a dcery se snaží po svém s danou situací vyrovnat,
přičemž vyplouvají na povrch mnohé tušené problémy…
Vstupné 60,- Přístupný
30. středa NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
ČR 2008 98´
v 18:00 Režie: Zdeněk Troška
Hrají: J.Dolanský, L.Potměšil, V.Kubařová, M.Táborský,...
Chasník Matěj má rád hádanky. Když ho sedlák vyžene kvůli lásce k dceři Majdalence, zamíří na
zámek za princeznou, dávající nápadníkům tři hádanky. Snadno je uhodne, ale nezbohatne. Pak ho
zajmou nejdříve lupiči a posléze proradný generál s hofmistrem, kteří spolu s dvorní dámou
ustavičně kují pikle. Chytrý mládenec se ale z každé šlamastyky dostane a trojice pletichářů i s
loupežníkem Madlafousem je nakonec přemožena. Výpravná pohádka inspirovaná dílem Jana Drdy.
Vstupné 60,- Přístupný

