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PEPA
Středa 2. 5.  | 19:00 hod.
ČR, hořká komedie, 90 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Hlavní hrdina Pepa od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový a šťastný život. Ve
školce nebyl oblíbeným dítětem paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na
gymnáziu patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho mu trvalo, než se osamostatnil, našel si
práci, ženu, založil rodinu. V současnosti pracuje jako obyčejný úředník, který žije se svou
ženou Zdenou a dospívající  dcerkou Zdeničkou.  Každý týden chodí s  manželkou hrát
karty ke svému dobrému kamarádovi Tondovi a jeho ženě Jarmile. Zdá se, že Pepovi nic
nechybí a vede obyčejný, ale šťastný život jako celá řada jiných lidí. Možná ale, že to není
život, o kterém snil. A možná, že ho čeká život úplně jiný. Přijde opravdu ten správný
zvrat v jeho životě, když k němu do kanceláře nastoupí nová kolegyně mladá a krásná
Pavlína? Nebo když potká svou vysněnou krásku, kterou občas sleduje dalekohledem a
díky které dokáže uniknout alespoň na chvíli z nudné a stereotypní reality jeho běžného
života? Paralelně s životem Pepy se nám otevírá i život již zmíněné recepční Ireny, která v
soužití se svým přítelem Emanem není úplně šťastná, avšak stále se snaží otěhotnět.
Hrají: Michal  Suchánek,  Petra  Špalková,  Jakub  Kohák,  Filip  Blažek,  Alice  Bendová,
Natálie Grossová, Martin Pechlát, Anna Stropnická, Kristýna Kociánová, Vlastimil Kaňka,
Marek Vašut, Alena Doláková, Viktor Antonio, Lukáš Kunz
Režie:  Ján Novák

DO VĚTRU
Čtvrtek   3. 5.  | 19:00 hod.
ČR, drama, 78 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný
Příběh  tří  mladých  lidí  odehrávající  se  během  letní  plavby  kolem  řeckých  ostrovů.
Nespoutaní sourozenci Matyáš a Natálie se plaví jako posádka plachetnice, na jejíž palubu
přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza. Postupné sbližování Natálie s Honzou
naruší  dokonalé  soužití  sourozenců  a  na  povrch  začínají  vyplouvat  skutečnosti,  které
ukáží  jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném světle.  Neobvyklý milostný trojúhelník
odehrávající  se  v atraktivním jachtařském prostředí přibližuje prostřednictvím hlavních
hrdinů  touhy  a  obavy  současné  mladé  generace.  Debutující  režisérka  Sofie  Šustková
natočila s mladým štábem svou generační výpověď na omezeném prostoru plachetnice v
širém moři a na malebných ostrůvcích Severních Sporád.



Hrají: Vladimír Polívka, Jenovéfa Boková, Matyáš Řezníček
Režie: Sofie Šustková

FAKJŮ PANE UČITELI 3
Pátek  4. 5.  | 19:00 hod.
Německo, komedie, 120 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Zeki  Müller  byl  jako  učitel-samouk  vždy  zastáncem  drsných  a  nezvyklých  metod.
Přiměřené  násilí  na  žácích  mu nikdy nebylo  cizí.  Ať  už po nich  střílel,  nasazoval  jim
pouta,  využíval  elektrošoky nebo je  dokonce  nutil  se  něco ve škole naučit.  Ale teď,  v
třetím díle filmové série Fakjů pane učiteli, přichází okamžik pravdy. Goethovu gymnáziu
ubývají studenti a od dalšího školního roku mu hrozí zavření. Poradce pro volbu povolání
oznámil Zekiho třídě, že po škole nemají nikde žádnou šanci a navíc je teď čekají testy,
které mají prověřit jejich schopnost vůbec dojít k maturitě. Mezi učiteli i studenty zavládne
děsivá deprese. Pedagogové se bojí,  že přijdou o práci.  Studenti propadají  zoufalství z
toho,  že dveře k lepší  budoucnosti  jsou pro ně definitivně zavřené.  Ředitelka Gudrun
Gerster všechny tyto starosti s radostí hodí na krk hlavně Zekimu a nové školní posile
Biggi  Enzbergerové.  Mají  se  postarat  o  několik  rychlých,  výrazných  studentských
úspěchů, aby zabránili  zavření školy. A tak jsou na řadě soutěže o nejlepší studentský
hudební  a  výtvarný  výkon,  o  nejlepší  školní  noviny.  Na  programu  se  musí  objevit  i
veledůležitá kampaň proti šikaně na škole.
Je tedy na Zekim, aby své svěřence konečně donutil vzít osud do vlastních rukou. Jenže
jedna věc je někoho přesvědčit a druhá, aby to pak dotyční i udělali. Na řadu přichází
další  Zekiho novátorské pedagogické postupy zahrnující  i nelegální  podkožní čipování
studentů,  aby  se  mu netoulali  za  školou.  Protože  studenti  Chantal,  Danger,  Zeynep i
Burak mají vedle obtížné vzdělatelnosti i jiné, hodně odlišné problémy. Je vůbec nějaká
naděje, že Zeki k maturitě protlačí celou 11. B?
Hrají:  Elyas M'Barek, Katja Riemann, Jella Haase, Sandra Hüller, Max von der Groeben,
Uschi Glas, Gizem Emre, Aram Arami, Lucas Reiber, Runa Greiner, Tristan Göbel, Rafael
Koussouris, Bernd Stegemann, Farid Bang, Michael Maertens, Lea van Acken, Julia Dietze,
Jana Pallaske, Corinna Harfouch, Anna Lena Klenke, Irm Hermann, Nicholas Reinke
Režie: Bora Dagtekin

PLANETA ČESKO
Sobota  5. 5.  | 16:00 hod.
ČR, dokumentární, 81 min., vstupné 80 Kč, rodinný, mládeži přístupný
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky
–  stačí  se  jen  dobře  dívat!  První  celovečerní  film  o  české  přírodě  ukazuje  díky
nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás
zcela zblízka. Seznamte se s s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na
louce  laškují  děti,  ledňáčkem prorážejícím při  lovu střemhlav  vodní  hladinu,  s  lososy
putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí
kořistí.  Prožijte vzrušující  výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami



dalších hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi
dveřmi!
Komentář: Kryštof Hádek
Režie: Marián Polák

KLUCI Z HOR
Sobota   5. 5.  | 19:00 hod. |  vstupné 120 Kč
Neděle 13. 5.  | 19:00 hod. |  vstupné 110 Kč
ČR, drama, 90 min., do 12 let nevhodný
Martin Dejdar a Jiří  Lábus v hlavních rolích v příběhu o vztahu mentálně postiženého
strýce se svým synovcem, které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi
nimi vzniklo pouto, které je prezentací síly a "moci" přátelství. To je vystaveno posléze
zkoušce ze strany těch, kteří se je snaží z různých důvodů od sebe rozdělit. Snímek je mj. i
konfrontací  dvou  hlavních,  charakterově  bezelstných  protagonistů  s  těmi,  kteří  svou
bezelstnost dávno ztratili a řídí se převážně tím, co jim může přinést prospěch, a to často
za jakoukoliv cenu.
Hrají:  Martin Dejdar,  Jiří  Lábus,  Martin Huba,  Ljuba Krbová, Eva Vejmělková, Lenka
Termerová,  Tomáš  Magnusek,  Jan  Vodňanský,  Emma  Černá,  Jiří  Hromada,  František
Němec, Jiří Korn, Vlastimil Venclík, Kamil Švejda, Václav Neckář, Pavel Nový, Patricie
Solaříková, Petra Řehořková, Jan Fiala
Režie:  Tomáš Magnusek

AVENGERS: INFINITY WAR, 3D
Neděle 6. 5.  | 17:00 hod. 
USA, sci-fi, 155 min., vstupné 150 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem
studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech
dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit
mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír
jednou provždy.
Hrají: Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Tom
Hiddleston,  Scarlett  Johansson,  Jeremy  Renner,  Benedict  Cumberbatch,  Tom  Holland,
Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Sebastian Stan, Chris Pratt,
Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Don Cheadle
Režie:   Anthony Russo, Joe Russo

KAZIŠUCI
Středa  9. 5. | 19:00 hod.
USA, komedie, 102 min., vstupné  120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Když si  budete  chtít  prvně zasexovat  a  ještě  nejste  úplně  dospělí,  asi  byste  to  neměli
troubit do světa, ani na ty internety. Nikdy totiž nevíte, kdo se o tom dozví a jak s touhle
informací  naloží.  Ve  všech směrech odvážná komedie  Kazišuci  může v  tomhle  směru



působit jako ideální odstrašující případ. V té záměr svých dětí odhalí jejich rodiče, kteří se
v důsledku toho vydají na válečnou stezku, jejímž cílem je jediné – zachování panenství
svých dcer za každou cenu.  Že reagují  přehnaně,  se  ani  nemůžete divit.  Mitchell  ještě
nepochopil, že je jeho dcera skoro dospělá. Lisa nemá partnera, a tak se na svou holčičku
až nezdravě fixuje. A Hunter se o svou Sam nikdy moc nestaral a teď by to chtěl dohnat. O
„sexuální dohodě“, která jejich děti během téhož večera zbaví stigmatu panenství, se dozví
z jejich náhodně zachycené komunikace na internetu. A protože dcery právě odjely na
maturitní ples a oni se jim nemůžou dovolat a sex jim zakázat, vydají se za nimi do víru
nočního maloměsta, aby je našli a řekli jim, že mají ještě dost času. Kdyby na začátku téhle
pouti  tušili,  co  je  čeká,  možná by nakonec skousli  nejen ten sex,  ale  třeba i  nějaké to
neplánované  těhotenství.  Cesta  do pekel  totiž  může  totiž  být  dlážděná  nejen  dobrými
úmysly, ale i nepravděpodobnými náhodami, komickými nehodami a pocitem, že je stejně
všechno marné.
Hrají:  Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz, Kathryn Newton, Graham Phillips, Sarayu
Blue, Gina Gershon, Miles Robbins, Geraldine Viswanathan, Jake Picking, Ramona Young,
Rhoda Griffis, Jimmy Bellinger, Jill Jane Clements, Gary Cole
Režie:  Kay Cannon

NEZNÁMÝ VOJÁK
Čtvrtek  10. 5.  | 19:00 hod.
Finsko, válečný, 135 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Stalin a Hitler si v roce 1939 domluvili rozdělení vlivu v sousedních zemích a brzy zahájili
i jejich porcování. A nikdo jim v tom příliš nebránil. Společně obsadili Polsko, Stalin zabral
Lotyšsko a Estonsko. Na řadě bylo Finsko, po kterém Rusové žádali vydání Karélie ležící
na jejich hranicích blízko Leningradu. V listopadu 1939 bez vyhlášení války vtrhla Rudá
armáda do Finska, ale i přes mnohonásobnou převahu v mužích i zbraních nedokázala
finskou obranu prolomit. Až po několika měsících tzv. Zimní války vybojovali na Finsku
část území. V roce 1941 se situace změnila. Německá armáda vtrhla do Sovětského svazu a
Finsko se rozhodlo vybojovat obsazené pohraničí zpět. Tento válečný konflikt mezi malou
severskou zemí  a  totalitní  komunistickou mašinérií  připomíná boj  Davida s  Goliášem.
Válečné drama Neznámý voják vypráví příběhy jedné finské jednotky, která se postavila
během této  války  na obranu země proti  agresorovi.  Film vystihuje  drsně  a  realisticky
skutečný válečný konflikt, vidí jej očima různorodé skupiny mužů, kterou pevně spojila
válka. Film vznikl podle knižního bestselleru Väinö Linny, který pro jeho příběhy čerpal i
z vlastní zkušenosti.
Hrají:   Eero  Aho,  Marketta  Tikkanen,  Johannes  Holopainen,  Samuli  Vauramo,  Aku
Hirviniemi,  Jussi  Vatanen,  Juho  Milonoff,  Joonas  Saartamo,  Hannes  Suominen,  Arttu
Kapulainen,  Andrei  Alén,  Severi  Saarinen,  Paula  Vesala,  Max  Ovaska,  Matti  Ristinen,
Hemmo  Karja,  Elias  Gould,  Eino  Heiskanen,  Akseli  Kouki,  Diana  Požarskaja,  Pirkka-
Pekka Petelius
Režie:  Aku Louhimies



DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Pátek  11. 5.  - sobota 12. 5. | 19:00 hod. | vstupné 120 Kč
Sobota 26. 5. | 19:00 hod. | vstupné 110 Kč
ČR, komedie, 90 min., do 12 let nevhodný
Marie je typická městská singl.  Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve
vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla
a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu
do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je
jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký
háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.
Hrají:  Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl,
Marcela Nohýnková, Sára Friedlanderová, Jaroslav Plesl, Roman Blumaier, Václav Helšus,
Andrea  Hoffmannová,  Jan  Vondráček,  Jan  Dolanský,  Eliška  Jansová,  Tomáš  Svoboda,
Hana Šedová, Angelika Sbouli, Braňo Holiček, Pavel Šimčík, Dušan Urban, Michal Maléř
Režie:  Tomáš Svoboda

JAK NAPÁLIT BANKU
Středa 16. 5. | 19:00 hod.
Německo, krimikomedie, 96 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Boxer  Chris,  namydlený  herec  Petr  a  šílený  marketingový  specialista  Max  léta  šetřili
peníze  na  své  životní  sny,  na  budoucnost!  Naneštěstí  pro  ně,  bankovní  manažer
Schumacher  úmyslně  nechá  jejich  investiční  účty  padnout  na  nulu,  aby  se  zbavil
neurotického investičního poradce Tobiase. Všichni čtyři muži proto najednou čelí nejisté
budoucnosti. A tak vymyslí šílený plán...
Hrají:  Til  Schweiger,  Matthias  Schweighöfer,  Michael  Herbig,  Jan  Josef  Liefers,  Antje
Traue,  Alexandra Maria Lara,  Jana  Pallaske,  Claudia  Michelsen,  Jasmin Lord,  Thomas
Heinze,  Chris  Theisinger,  Stefan  Becker,  Leopold  Hornung,  Sven  Martinek,  Swetlana
Schönfeld, Christoph Gareisen, Thomas Gimbel, David Schütter
Režie:  Wolfgang Petersen

OPERACE ENTEBBE
Čtvrtek  17. 5. | 19:00 hod. 
USA/Velká Británie, thriller, 107 min., vstupné  100 Kč, do 12 nevhodný, s titulky 
Operace  Entebbe je  politický  thriller  inspirovaný skutečnými událostmi  z roku 1976 o
únosu letu Air France na cestě z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4
teroristé. Němečtí radikálové Brigitte Kuhlman a Wilfred Bose společně se dvěma členy
lidové  fronty  pro  osvobození  Palestiny  přinutí  letoun  přistát  v  Entebbe  v  Ugandě.
Požadují výkupné ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli,
jinak začnou zabíjet rukojmí. Operace Entebbe byla jedna z největších a nejnákladnějších
záchranných akcí v historii.
Hrají:  Rosamund Pike,  Daniel  Brühl,  Eddie  Marsan,  Ben  Schnetzer,  Denis  Ménochet,
Mark Ivanir, Andrea Deck, Omar Berdouni, Nonso Anozie, Lior Ashkenazi, Yiftach Klein,



Natalie  Stone,  Flynn  Allen,  Brontis  Jodorowsky,  Gabriel  Constantin,  Angel  Bonanni,
Daniel Ben Zenou, Peter Sullivan
Režie:  José Padilha

DEADPOOL 2
Pátek   18. 5. | 19:00 hod.
Středa 23. 5. | 19:00 hod.
USA, akční sci-fi, 111 min., vstupné  130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola. Možná s ním prožijeme
okamžiky,  kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící  hovězí  útok a hned poté  prahne po
splnění svého velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barmanem v Mayberry. A zároveň
se chce vyrovnat s tím, že zcela ztratil chuť a snaží se tedy znovuobjevit správné životní
koření. Pátrá i po nějakém nestabilním kondenzátoru, bojuje s nindži i japonskou jakuzou
a vzdoruje smečce sexuálně agresivních čoklů. Deadpool také vyráží do světa, aby objevil
pro něj významné životní body: rodinu, přátelství, novou chuť prožívat dobrodružství a
také, aby si zasloužil vytoužený hrneček s nápisem „Nejlepší milovník na světě“. Nebo
taky  ne.  Deadpool  je  zkrátka  chlapík  mnoha  tváří,  byť  by  ta  jeho  pravá,  ukrytá  pod
maskou, je pěkně hnusná.  Ale za to nemůže.  Což ovšem neplatí  o jeho hodně černém
smyslu pro humor a netradičním přístupu k superhrdinským pravidlům fair play.
Hrají:  Ryan Reynolds,  Josh  Brolin,  Brianna  Hildebrand,  Terry  Crews,  Stefan  Kapicic,
Zazie Beetz,  Karan Soni,  Morena Baccarin, T.J.  Miller,  Eddie Marsan, Jack Kesy, Leslie
Uggams, Julian Dennison, Hayley Sales, Luke Roessler, Scott Vickaryous
Režie:  David Leitch

HASTRMAN
Sobota 19. 5.  | 19:00 hod. 
ČR, thriller, 100 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Romantický a  zároveň ironický příběh hastrmana alias  barona de  Caus,  jehož láska k
venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se
svým sluhou z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a
osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a
výjimečná  rychtářova  dcera  Katynka  revoltující  proti  autoritám  vášnivým  uctíváním
přírody  a  pohanských  rituálů.  Inteligentní  a  krásnou dívkou jsou okouzleni  všichni,  i
učitel Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm
rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí.
Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný,
Norbert Lichý, Vladimír Polívka, Vojtěch Hrabák, Andrea Berecková, Jan Komínek, Anna
Kratochvílová, Ivan Sochor
Režie:  Ondřej Havelka

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Neděle 20. 5.  | 16:00 hod. 



Ukrajina, animovaný, 85 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen
a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu
a na první  pohled se do ní zamiluje.   Jejich štěstí  ale  nemá dlouhého trvání,  strašlivý
čaroděj Černomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu.
Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu přímo před Ruslanovýma očima. Ten nemá ani
tušení, že Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků vydává na záchranu své milé. Podaří
se mu zdolat všechny nástrahy a dokázat, že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry?
Hrají:  Oleksij Zavhorodnij, Nadija Dorofejeva, Vasyl Virasťuk, Sergej Pritula
Režie:  Oleh Malamuž

GAUGUIN
Neděle 20. 5.  | 19:00 hod. 
Francie, životopisný, 102 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Rok 1891. Gauguin se usazuje na Tahiti. Chce malovat v divočině, zcela svobodně, daleko
od morálních, politických a estetických kódů civilizované Evropy. Vydává se do džungle,
potýká se se samotou, chudobou a nemocí. Ale také poznává Tehuru, která se stane jeho
ženou a modelem pro jeho nejlepší obrazy.
Hrají:  Vincent  Cassel,  Ian  McCamy,  Malik  Zidi,  Marc  Barbé,  Samuel  Jouy,  Pua-Taï
Hikutini, Tuheï Adams
Režie:  Edouard Deluc

SOLO: STAR WARS STORY
Čtvrtek  24. 5.  | 19:00 hod. | 2D | vstupné 130 Kč
Pátek     25. 5.  | 19:00 hod. | 3D | vstupné 150 Kč
Neděle   27. 5.  | 17:00 hod. | 2D | vstupné 130 Kč
USA, akční sci-fi, 143 min., mládeži přístupný, český dabing 
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve filmu Solo: Star
Wars  Story,  zbrusu  novém  dobrodružství  nejoblíbenějšího  syčáka  v  galaxii.  V  řadě
troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han
Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně
známého  hazardního  hráče  Landa  Calrissiana.  Na  této  cestě  se  zrodí  jeden  z
nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.
Hrají:  Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Paul Bettany,
Thandie  Newton,  Phoebe  Waller-Bridge,  Joonas  Suotamo,  Michael  Kenneth  Williams,
Richard Dixon, Ian Kenny
Režie: Rod Howard

GANGSTERDAM
Středa 30. 5. | 19:00 hod.
Francie/Nizozemsko, komedie, 100 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný, s titulky



Bláznivá komedie Gangsterdam vypráví o partě mladých lidí, která se zaplete do pašování
drog v Amsterdamu. Ruben Jablonski je student práv, šprt trvale odsouzený k ignoraci
něžnou  částí  populace.  Dobírá  si  ho  i  jeho  nejlepší  kamarád  s  výstižnou  přezdívkou
Durex, který vedle barvy vlasů zápolí i s nevyjasněnou sexuální orientací. Ruben celý rok
doučuje krásnou Noru.  Z  nepřístupné dívky se  vyklube poslíček drogového gangu.  V
touze najít klíč k jejímu srdci se bytostný slušňák vydává po nebezpečné pašerácké stezce.
Hrají:   Kev Adams,  Manon Azem,  Côme Levin,  Patrick  Timsit,  Manu Payet,  Hubert
Koundé,  Ido  Mosseri,  Mona  Walravens,  Rutger  Hauer,  Alex  Hendrickx,  Bas  Keijzer,
Dennis Reinsma, Andrew Vandaele
Režie:  Romain Lévy

MIAMI
Čtvrtek  31. 5.  | 19:00 hod.
Finsko, drama, 119 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Finská variace na slavné drama Thelma a Louise vypráví příběh dvou sester, barových
tanečnic,  které  se  setkávají  jako  dospělé.  Starší  Angelu  po  vystoupení  osloví  mladší
nevlastní  sestra Anna,  s  níž se roky neviděla.  Setkání  naruší  vpád gangstera,  kterému
Angela dluží peníze. Anna jí zachrání život a společně se vydávají na útěk. Během něj se
snaží tancem vydělat peníze, aby splatily dluh. Road movie Miami je vizuálně poutavou
oslavou silných hrdinek i pevného sesterského pouta.
Hrají:  Krista Kosonen, Sonja Kuittinen, Alex Anton, Juhan Ulfsak, Christian Lindroos,
Kristian  Smeds,  Pirkko  Hämäläinen,  Juha  Lehtola,  Miika  Soini,  Markus  Tilli,  Lauri
Untamo, Janne Reinikainen, Anton Jokikunnas, Hanna Vahtikari, Sauli Wahlstén, Aimo
Räsänen, Anne-Maria Ylitapio, Lauri Kontula, Jyrki Piispa, Frederic Baduel, Jane Kääriäi
Režie:  Zaida Bergroth

                                                     Změna programu vyhrazena.


