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ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Středa      3. 10.  | 19:00 hod.
Čtvrtek  18. 10.  | 19:00 hod.
ČR, komedie, 92 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný
Celovečerní film natočený podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka.
Místy  vtipný,  místy  smutný.  Svou  tragikomedii  “o  chlastu,  vůli  a  vesmíru”  vypráví
úspěšný  spisovatel,  který  k  práci  i  k  mluvení  s  jinými  lidmi  potřebuje  nejdříve  jen
skleničku a později i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří
jsou, či donedávna byli, v pití alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství a
situace, jež v obyčejném životě ani nejsou možné.
Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, Simona
Babčáková,  Jiří  Maryško,  Jaroslav  Plesl,  Michal  Gulyáš,  Taťjana  Medvecká,  František
Černý, Anna Randárová, Rostislav Novák st., Marika Procházková, Radovan Král, Petra
Nesvačilová, Isabela Bencová-Smečková, Karel Ondrka, Tomáš Měcháček, Alois Švehlík
Režie:  Dan Svátek

ZRODILA SE HVĚZDA
Čtvrtek  4. 10.  | 19:00 hod.
USA, romantické drama, 136 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hlavní  roli  v  dechberoucím  romantickém  dramatu  hrají  Bradley  Cooper  a  Stefani
Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako
hudební superstar Lady Gaga. Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradley
Coopera  je  tento  film  jeho  režijním  debutem.  Cooper  ve  filmu  zároveň  hraje  hvězdu
country Jacksona Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally. Když se
oba  vrhnou do  vášnivého  milostného  vztahu,  Jack  přiměje  Ally  k  vystupování  v  záři
reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho vlastní
kariéru, Jack stále obtížněji  nese svůj ústup z velkých pódiích a o to více se potýká se
svými vnitřními démony.
Hrají: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Dave Chappelle, Anthony Ramos, Bonnie
Somerville, Andrew Dice Clay, Michael Harney, D.J. 'Shangela' Pierce, Gabe Fazio, Lukas
Nelson, Rebecca Field, Rafi Gavron
Režie:  Bradley Cooper

HELL  FEST: PARK HRŮZY
Pátek   5. 10. | 19:00 hod.



USA, horor, 89 min., vstupné 120 Kč,  do 15 let nevhodný, s titulky
Představte si, že na Matějské pouti vjedete do strašidelného zámku a do klína vám spadne
nepříjemně  skutečná  useknutá  hlava.  Nemůžete  ani  mluvit,  ovšem  nikoho  jiného  to
nevzrušuje, protože useknutá hlava ke strašidelnému zámku tak nějak patří. Přesně tak se
cítí  hrdinové  hororu  Hell  Fest:  Park  hrůzy.  Sériový  zabiják  v  masce  si  totiž  z  celého
lunaparku  Hell  Fest  udělal  dokonalé  maskování  a  svoje  vlastní  smrtonosné  hřiště.
Panoptikum strašidel skropí skutečná krev, na velevážené publikum čeká opravdový děs
a smrt.
Hrají: Amy Forsyth, Bex Taylor-Klaus, Tony Todd, Reign Edwards
Režie:  Gregory Plotkin

GIUSEPPE VERDI | AIDA
Sobota 6. 10. |  18.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Italské nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu 3 hod 56 min (včetně dvou přestávek).
Pod taktovkou dirigenta Nicoly Luisottiho ztvární sopranistka Anna Netrebko svou první
Aidu  na  prknech  Metropolitní  opery.  V  roli  její  rivalky  Amneris  uvidíme  skvělou
mezzosopranistku  Anitu  Rachvelishvili  a  jako  udatný  bojovník  Radamès  se  v  této
impozantní inscenaci představí Aleksandrs Antonenko.
Účinkují: Anna  Netrebko,  Anita  Rachvelishvili,  Aleksandrs  Antonenko,Quinn  Kelsey,
Ryan Speedo Green
Dirigent: Nicola Luisotti
Režie: Sonja Frisell

KING SKATE
Neděle   7. 10.  | 16:00 hod.
ČR, dokumentární, 80 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi
ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej
mejdan.  Adrenalin.  Kultovní  postavy českého  a  světového skateboardingu v  příbězích
zlámaných  kostí,  nezlomných  přátelství  a  divoké  jízdy  za  svobodou  uprostřed
komunismu.
Režie:  Šimon Šafránek

TOMAN
Neděle   7. 10.  | 19:00 hod.
ČR/SR, historické drama, 145 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby,
která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby
Zdeňka  Tomana,  šéfa  naší  zahraniční  rozvědky,  který  významně  ovlivnil  vývoj  v
poválečném  Československu,  bezskrupulózního  obchodníka  s  obrovskou  mocí  a
zásadním  úkolem.  Sehnat  peníze,  které  komunistům  vyhrají  volby.  A  Toman  peníze



sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných
zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho.  Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho
blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a
příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér  Ondřej Trojan přináší  na plátno
nejen  napínavý thriller,  ale  i  co  nejvěrnější  dobovou rekonstrukci  skutečných  událostí
opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví.
Hrají:  Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Stanislav Majer, Marek Taclík,
Roman  Luknár,  Lukáš  Latinák,  Táňa  Pauhofová,  Lukáš  Melník,  Jaromír  Dulava,  Jiří
Dvořák,  Martin  Finger,  Aleš  Procházka,  Radek  Holub,  Ondřej  Malý,  Matěj  Ruppert,
Jaroslav Plesl,  Marián Mitaš,  Miroslav Táborský,  Ady Hajdu,  Václav Neužil  ml.,  Pavel
Liška, Lukáš Hlavica, Halka Třešňáková, Petr Vaněk, Jaroslav Kubera, Ivan Sochor
Režie:  Ondřej Trojan

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Středa 10. 10. | 19:00 hod.  | vstupné 130 Kč
Sobota 13.10.  | 19:00 hod. | vstupné 120 Kč
ČR, komedie, 95 min., do 12 let nevhodný
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy
letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží
hned několik  ran.  Dostane  výpověď kvůli  průšvihům a  poklesu  prodejnosti  časopisu,
bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo
je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy po chlapsku –
společně s nejlepším kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se
stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim
bídně.“   Ráno  Karel  zjistí,  že  následkem  noční  alkoholické  „jízdy“  a  zásahem vědmy
Zoltany se stal ženou. Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s
novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy
opravdu snazší?
Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka
Vlasáková, Sára Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa
Konvalinková,  Lucie  Šteflová,  Jakub  Volák,  Ester  Kočičková,  Jana  Synková,  Pavla
Tomicová, Jiří Maryško, Dominika Myslivcová, Richard Jaroslav Müller
Režie:  Rudolf Havlík

ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Čtvrtek  11. 10. | 19:00 hod.
USA, thriller, vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajemství, se setkává v  hotelu El Royale, který
má vlastní temnou minulost.
Hrají: Chris Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson, Jeff Bridges, Nick Offerman, Cailee
Spaeny, Lewis Pullman, Cynthia Erivo, Mark O'Brien, Manny Jacinto, Jonathan Whitesell,
Alvina August, John Specogna, Bethany Brown, Sarah Smyth



Režie:  Drew Goddard

VENOM
Pátek   12. 10. | 19:00 hod.
USA, akční sci-fi, vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-
hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní roli smrtonosného Venoma se představí
na Oscara® nominovaný Tom Hardy.
Hrají:   Tom Hardy, Michelle Williams, Tom Holland, Jenny Slate, Woody Harrelson, Riz
Ahmed,  Michelle  Lee,  Sope  Aluko,  Reid  Scott,  Scott  Haze,  Mac Brandt,  Jane  McNeill,
Wayne Pére, Sam Medina, Martin Bats Bradford, DJames Jones, Ellen Gerstein, Ed Moy,
James J. Fuertes
Režie:  Ruben Fleischer

PRINCEZNA A DRÁČEK
Neděle  14. 10. | 16:00 hod. 
Rusko, pohádka, animovaný, 75 min., vstupné  120 Kč, pro děti, český dabing
Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta
ji přenese do říše zázraků plné nových dobrodružství a zvláštních stvoření. Barborka se
spřátelí s roztomilým dráčkem, se kterým se vydá najít kouzelné zrcadlo. Právě to ji může
spojit s její dávno ztracenou maminkou, která princeznu i krále kdysi opustila. Barborka je
odhodlaná zjistit pravdu o své minulosti a vyřešit záhady celého hradu.
Režie: Marina Nefedova

PRVNÍ ČLOVĚK
Neděle  14. 10. | 19:00 hod. 
USA, životopisné drama, 138 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu sledovali
přistání  posádky  Apolla  11  na  Měsíci.  Krátce  nato  pronesl  astronaut  Neil  Armstrong
slavnou větu „Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který
se stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa Kolumba, byl tímto úspěšně
završen.  Stejně fascinující  ale byla éra,  která tomuto letu předcházela,  a životní příběh
člověka, jenž dostal to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok. Příběh Prvního
člověka  začíná  v  roce  1962,  kdy  začal  pracovat  jako  pilot  pro  NASA a  kdy  se  musel
vyrovnat s osobní tragédií, smrtí dvouleté dcery na nevyléčitelnou nemoc. Pro práci, která
představovala  permanentní  koketování  se  smrtí  si  těžko  mohli  v  NASA  vybrat
vhodnějšího  aspiranta.  Armstrong  není  vesmírný  kovboj,  který  by  riziko  podstupoval
dobrovolně a s frajerským nadhledem, na druhou stranu ani nepanikaří v situacích, kdy
mu jde o život. Jeho základním charakterovým rysem je klid. Klid ve chvíli, kdy se ve
zkušebním modulu řítí k zemi volným pádem, klid, když odpovídá synovi na otázku, zda
se z mise vrátí, klid ve chvíli,  kdy dělá onen historický první krok. Protiváhou tomuto



klidu je pak absolutní neklid jeho ženy a její vnitřní drama, s jakou prožívá jeho každý
úspěch, a možnost, že se už nikdy nevrátí.
Hrají:  Ryan Gosling, Claire Foy, Corey Stoll, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Jason Clarke,
Kyle  Chandler,  Shea  Whigham,  Christopher  Abbott,  Patrick  Fugit,  Lukas  Haas,  Cory
Michael Smith, Brian D’Arcy James, Brady Smith, Olivia Hamilton, J.D. Evermore, Anna
Chazelle, Mark Kelly, Steve Coulter, Kris Swanberg, William Gregory Lee
Režie: Damien Chazelle

LÁSKA BEZ HRANIC
Středa 17. 10. | 19:00 hod.
Kanada/Francie, drama, 96 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Američan Gordon hlídá skrze obrazovky ropovod na Blízkém východě a pomalu začíná
být  na  dálku fascinován tamní  mladou ženou Ayusou,  jež  se  zaslíbila  staršímu muži,
kterého nemiluje. Love story nahlížená okem pavoučího dronu.
Hrají: Joe Cole, Lina El Arabi, Alexia Fast, Ayisha Issa, Brittany Drisdelle, Paul Hopkins,
Marianne Farley, Sabrina Reeves, Stephanie Costa
Režie:  Kim Nguyen

HALLOWEEN
Pátek  19. 10. | 19:00 hod 
USA, sci-fi, 122 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode jako jedna z mála přežít řádění maskovaného
zabijáka Michaela Myerse. Útok, který se odehrál o halloweenské noci, v ní však zanechal
hluboké jizvy na duši. Od noci, během které vyšinutý mladík ubodal její přátele, jen aby
mohl připravit o život i ji, se důsledně připravuje na jeho návrat. Žije v ústraní, v domě
plném důmyslných pastí,  zoufale  si  nerozumí  s  dcerou,  která  ji  kvůli  téhle  posedlosti
považuje za blázna, a velmi těžce si hledá i cestu k dospívající vnučce. To vše navzdory
tomu, že Myers dožívá v jedné z nejpřísněji střežených psychiatrických léčeben a možnost
jeho útěku je jen teoretická. Blíží se však Halloween a všechny Lauriiny obavy se rázem
zhmotní  po  havárii  vězeňského  autobusu,  který  převážel  nebezpečné  psychiatrické
pacienty do nového ústavu. Některým z nich se podařilo uprchnout. Michael Myers byl
mezi nimi a o svou nezdravou fixaci na Laurii nepřišel.
Hrají:  Michael  Fassbender,  Katherine Waterston,  Danny McBride,  Noomi Rapace,  Guy
Pearce, James Franco, Demian Bichir, Billy Crudup, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Carmen
Ejogo, Callie Hernandez, Alexander England, Goran D. Kleut
Režie: David Gordon 

CAMILLE SAINT-SAËNS |  SAMSON A DALILA 
Sobota 20. 10. |  18.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku.  Francouzské nastudování s českými
titulky,  vstupné  300  Kč.  Předpokládaná  délka  přenosu:  3  hod  29  min  (včetně  dvou
přestávek).



V Saint-Saënsově epické opeře na biblické téma, Samson a Dalila, ztvární titulní role Elīna
Garanča a Roberto Alana. Naposledy se společně objevili v HD přenosu Bizetovy Carmen
v roce 2010, kdy se jejich výkony setkaly s nadšeným ohlasem u kritiky i diváků. V roli
nejvyššího kněze se  představí  Laurent  Naouri  a  filištínského krále  Abimelecha ztvární
Elchin  Azizov.  Hebrejského  starce  bude  zpívat  Dmitry  Belosselskiy.  Jako  režisér  v
Metropolitní  opeře  debutuje  Darko Tresnjak,  držitel  ceny Tony za  režii  k  inscenaci  A
Gentleman’s Guide to Love & Murder. Samson a Dalila se v nové inscenaci vrací na jeviště
Met po dvaceti letech. Orchestr řídí Sir Mark Elder.
Účinkují:  Roberto  Alagna,  Elīna  Garanča,  Laurent  Naouri,  Elchin  Azizov,  Dmitry
Belosselskiy
Dirigent: Sir Mark Elder
Režie: Darko Tresnjak
 
ČARODĚJOVY HODINY
Neděle   21. 10. | 16:00 hod.
USA, fantasy, 105 min., vstupné 110 Kč, rodinný, český dabing
Desetiletý chlapec Lewis se  po smrti  rodičů odstěhuje do panského sídla svého strýce
Jonathana. Strýce i jeho sousedku si brzy oblíbí. V domě se však dějí podivné věci, strýček
i  jeho  sousedka  totiž  ovládají  kouzla.  Lewis  pomáhá  svému kouzelnickému  strýčkovi
vypátrat  hodiny,  které  by  svou  kouzelnou  mocí  mohly  způsobit  konec  světa.  Film  je
natočen podle klasického fantasy románu Johna Bellairse.
Hrají: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Renée
Goldsberry, Sunny Suljic, Lorenza Izzo
Režie:  Eli Roth

TICHO PŘED BOUŘÍ
Neděle  21. 10. | 19:00 hod.
USA, thriller, 128 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Všechna  tajemství  jednou vyplují  na  povrch.  Baker  toho  má asi  dost  za  sebou.  Svoje
životni rány si léčí v klidu a vedru rajského exotického ostrova kdesi v Karibiku. Živí se tu
jako rybářský průvodce, má svou loď s názvem Ticho před bouří, ve vesnici má domek i
milenku a nehezkou minulost zapíjí v baru. Ticho jeho života rozčísne jako blesk bývalá
žena Karen. A přinese bouři. Zničehonic se objeví a zoufale požaduje po Bakerovi, aby
zabil jejího současného násilnického manžela. Ve jménu jejich společného syna i ve jménu
jednoho milionu dolarů jako odměny má vzít  jejího manžela  na  rybářskou výpravu a
uprostřed oceánu ho hodit žralokům.
Baker nejprve odmítá, ale klidné vody karibského ráje jsou už nevratně zčeřené. Výčitky a
strach o syna ho začnou ještě více pronásledovat a začne o návrhu přemýšlet. Následná
vlna vášní, událostí a zvratů odhalí i ta nejskrytější tajemství.
Hrají:   Matthew  McConaughey,  Anne  Hathaway,  Jason  Clarke,  Djimon  Hounsou,
Kenneth Fok, Diane Lane, Jeremy Strong, Robert Hobbs
Režie:   Steven Knight



KUTNÁ HORA 1918 – 1938
100. výročí vzniku Československé republiky
Středa 24. 10. | 17:00 hod.
Hudební vystoupení Adéla Zejfartová a Sunny Swing Trio.
Dokumentární film připravil Videofilm studio Kutná Hora.
Pořádá Město Kutná Hora

NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
Čtvrtek  25. 10. | 19:00 hod.
USA, krimi, 117 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Stephanie,  matka  a  blogerka,  se  snaží  odhalit  pravdu  o  náhlém  zmizení  své  nejlepší
přítelkyně Emily z jejich městečka. Do napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství,
odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraždy a odplaty se zaplete i
Emilyin manžel Sean. Nebezpečný koktejl ve stylu filmů Dívka ve vlaku a Zmizelá Vám
namíchá režisér Paul Feig. 
Hrají:  Anna Kendrick, Blake Lively, Rupert Friend, Eric Johnson, Linda Cardellini, Sarah
Baker, Jean Smart, Andrew Rannells, Glenda Braganza, Cyndy Day, Gia Sandhu, Aparna
Nancherla, Henry Golding
Režie:  Paul Feig

KUTNÁ HORA VE 20. století – 1. díl
100. výročí vzniku Československé republiky
Pátek 26. 10. | 17:00 hod.
Hudební vystoupení. 
Obrazový kaleidoskop událostí z období 1900 – 1948. 
Dokumentární film připravil Videofilm studio Kutná Hora.
Pořádá Město Kutná Hora

GIACOMO PUCCINI |   DĚVČE ZE ZÁPADU 
Sobota 27. říjen 2018  |  18.45 hod. 
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Italské nastudování s českými titulky,
vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka: 3 hod 42 min (včetně dvou přestávek).
Sopranistka  Eva-Maria  Westbroek  bude  zpívat  Pucciniho  odvážnou  pistolnici  v
romantickém příběhu z Divokého západu. Psanec Dick Johnson, který si získá její srdce,
nebude nikdo jiný než hvězdný tenorista Jonas Kaufmann a Jacka Rance,  šerifa,  který
nenechá nic náhodě, ztvární barytonista Željko Lučić. Orchestr řídí Marco Armiliato.
Účinkují: Eva-Maria Westbroek, Jonas Kaufmann, Carlo Bosi, Željko Lučić, Michael Todd
Simpson, Matthew Rose, Oren Gradus
Dirigent: Marco Armiliato 
Režie: Giancarlo Del Monaco

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA



Neděle   28. 10.  | 16:00 hod.
ČR/SR, pohádka, vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze
všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti
chystají  přespat  v  jeskyni  společně  s  dráčkem,  objeví  na  zdi  jeskyně  starou  mapu  a
Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý
příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité
kletbě a strašlivém Drakovi,  o zlém skřítkovi Blivajzovi,  ale i  o tajemství  Pomněnkové
louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se
slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně
proč draka bolí hlava?
Hrají:  Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník, Kamila Magálová,
Zuzana Mauréry, Kateřina Brožová, Miroslav Noga, Libor Bouček, Igor Timko, Osmany
Laffita
Režie: Dušan Rapoš

HOVORY S TGM
Neděle   28. 10.  | 19:00 hod.
ČR, historický, 80 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na vrcholu,
stejně  jako  celé  Československo.  Kniha,  která  vznikala  celý  rok  a  která  má  národu
představit  jeho  prezidenta,  je  hotová.  Karel  Čapek  vyhledá  v  zahradě  zámku  v
Topolčiankách Masaryka. Chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která
vzniká  k  10.  výročí  mladé  Československé  republiky.  Prezident  ale  není  v  dobrém
rozmaru, jeho dcera mu totiž zakázala knihu vydat. Toto setkání nebude snadné. Čapek
sice  spěchá,  celou  situaci  nemůže  ale  nechat  bez  odezvy  a  nechává  se  zatáhnout  do
vzrušené debaty. Debaty o dcerách, o světě, o politice i politicích, o Češích, o lásce a o
ženách. Masaryk ukazuje, že není pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale
muž  z  masa  a  kostí.  Vedle  svých  dějotvorných  myšlenek  a  světonázorů  odhaluje  i
schopnost  vysoké  politiky  či  dokonce  intrik.  Hovoří  mimo  jiné  o  svém  mileneckém
poměru a znovuobjevené sexualitě. Střet dvou velikánů z různých generací má výbušný
potenciál, přestože jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.
Hrají: Martin Huba, Jan Budař
Režie: Jakub Červenka

JOHNY ENHLISH ZNOVU ZASAHUJE
Středa  31. 10. | 19:00 hod. 
V.Británie/Francie/USA,  komedie,  88  min.,  vstupné  130  Kč,  mládeži  přístupný,  český
dabing
Abychom si rozuměli,  Johnnyho Englishe,  penzionovaného tajného agenta,  který se na
stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten
největší  šílenec.  Jenže  jistý  geniální  počítačový hacker  odhalil  identitu  všech  aktivních



agentů britské tajné služby a premiérka rázem připomíná pověstného tonoucího, který by
se rád chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťastných náhod je Johnny English tím
jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit. Co na tom, že si absolutně netyká s
nejnovějšími  technologickými  hračkami.  Jak  sám  říká:  „Digitálního  padoucha  můžete
dopadnout jedině s analogovým přístupem.“ English se navíc vydává do akce vybaven
věrným  asistentem Boughem,  který  po  něm  obvykle  uklízí  následky  jeho  činů.  První
kroky  obou  mužů  míří  na  Azurové  pobřeží,  kde  se  tajemný  padouch  vyskytoval
naposledy.  Zde  se  odehraje  první  kapitola  souboje  digitálního  génia  s  analogovým
blbcem, souboje, který zdaleka nemusí být tak jednostranný, jak se na první pohled zdá.
Na straně Johnnyho Englishe jsou totiž nejen věrný Bough a Spravedlnost, ale i schopnost
udělat vždy to nejhorší možné rozhodnutí a vyjít z takové situace bez ztráty kytičky.
Hrají:  Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Jake Lacy, Ben Miller, Adam
James, Eddie O'Connell, Junichi Kajioka, Nick Owenford
Režie:  David Kerr

                                                    Změna programu vyhrazena.


