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ŽENY V BĚHU
Pátek     1. 3. | 19:00 hod.
Neděle   3. 3. | 19:00 hod.
Sobota   9. 3. | 19:00 hod.
Středa  13. 3. | 19:00 hod.
Pátek   15. 3. | 19:00 hod.
Neděle  17. 3. | 19:00 hod.
ČR, komedie,  93 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední
přání  –  zaběhnout  maraton!  Emancipovaná  a  rázná  matka tří  dcer  v  tom nevidí
žádný  problém.  Prostě  si  trasu  rozdělí  na  čtyři  díly  a  zdolají  těch  více  než  42
kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do
startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen
začít. Dcery se ovšem do běhání neženou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela
čelí dennodenně průšvihům svých tří synů, zatímco jejich otec Karel ji už dvacet let
neumí, nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára touží po dítěti, jenže pro něj
zatím neuhnala toho pravého tatínka. Její  biologické hodiny bijí  na poplach, a jak
Bára sama s nadsázkou říká, asi jí nezbude nic jiného, než si nasadit punčochu na
hlavu a vyběhnout vykrást spermabanku. Nejmladší Kačka sice chlapa má, ale ten
chlap  má  jeden  zásadní  háček  –  manželku.  Zamilovaná  Kačka  lpí  s  vytrvalostí
zbloudilého  maratonce  na  vztahu  bez  budoucnosti,  protože  její  láska  je  zatím
beznadějně  slepá.  Je  zřejmé,  že  dcery  mají  momentálně  úplně  jiné  priority  než
běžecký  trénink.  Svérázná  maminka  Věra  proto  musí  napnout  všechny  síly,  aby
rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start
Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité
je vydržet a nevzdávat to, když cíl je na dosah...e zničující rodinná strategie pomalé
přeměny z tygrů na králíky má hluboce zapuštěné kořeny.
Hrají:  Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková,
Ondřej  Vetchý,  Vladimír  Polívka,  Martin  Hofmanná,  Arnošt  Goldflam,  Lucia
Siposová, Klára Melíšková, Jaromír Dulava, Tereza Těžká
Režie:  Martin Horský



GAETANO DONIZETTI |  DCERA PLUKU
Sobota 2. 3.  |  18.45 hod.
Přímý  přenos  z  Metropolitní  opery  v  New  Yorku.  Francouzské  nastudování  s
českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu: 2 hod 55 min (včetně
jedné přestávky).
Belcantové hvězdy Pretty Yende a Javier Camarena předvedou na scéně Metropolitní
opery  pravý  pěvecký  ohňostroj.  Dobráckého  seržanta  Sulplice  ztvární  Maurizio
Muraro a výstřední cizinku Markýzu z Berkenfieldu bude zpívat Stephanie Blythe.
Hudební nastudování řídí Enrique Mazzola.
Účinkují: Pretty Yende, Javier Camarena, Stephanie Blythe, Maurizio Muraro
Dirigent: Enrique Mazzola
Režie: Laurent Pelly

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Neděle 3. 3. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 113 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Ve filmu Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a
vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny. Známý
videoherní  záporák Ralf  a  jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak
musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do
Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s
webovými  občany  neboli  Webčany,  mezi  které  patří  například  internetový
podnikatel  zvaný  Yesss,  který  je  hlavním  algoritmem  a  duší  trendové  stránky
„BuzzzTube“.
Režie:  Phil Johnston, Rich Moore

TICHO PŘED BOUŘÍ
Středa   6. 3. | 19:00 hod.
USA, thriller, 106 min., vstupné 110 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

CAPTAIN MARVEL
Čtvrtek 7. 3. | 19:00 hod. | 3D | vstupné 140 Kč 
Sobota   9. 3. | 16:00 hod. | 2D | vstupné 120 Kč 
USA, sci-fi, 128 min., do 12 let nevhodný, český dabing
Příběh  filmu  se  odehrává  v  devadesátých  letech  dvacátého  století  a  je  tak  zcela
novým dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film
sleduje příběh Carol Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek
světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami,
Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.
Hrají: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou,
Lashana  Lynch,  Lee  Pace,  Gemma  Chan,  Clark  Gregg,  DeWanda  Wise,  Annette
Bening, Mckenna Grace, Colin Ford, Chuku Modu, Robert Kazinsky, Rune Temte,
Pete Ploszek, Ana Ayora, Algenis Perez Soto, Clayton Chitty, Emily Ozrey, Patrick
Brennan, Adam Hartley
Režie:   Anna Boden, Ryan Fleck

LÉTO S GENTLEMANEM
Pátek    8. 3. | 19:00 hod.  | vstupné 110 Kč 
Pátek  29. 3. | 19:00 hod.  | vstupné 100 Kč 
ČR, komedie, 98 min.,  mládeži přístupný
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za
Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá,
do rutiny  a  stereotypu.  Muž svůj  čas  už  dlouho  spravedlivě  dělí  mezi  karban  s
kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj
prakticky  neviditelná.  Anna  si  každé  léto  zpříjemňuje  několik  dní  pravidelným
setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních
Čech  přijíždějí  na  cyklistické  výlety  do  okolí  hradu  Kamýk.  Jednoho  dne  se  ve
vesnici  objeví  Artur.  Elegantní  šarmantní  gentleman,  který  je,  jak  všichni
předpokládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá
ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra.
Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané. Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností,
Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě vstříc romantickým výletům a
dobrodružstvím…
Hrají: Jaromír  Hanzlík,  Alena  Antalová,  Igor  Bareš,  Lucie  Vondráčková,  Ivana
Chýlková, Pavla Tomicová, Jana Boušková, Jan Vlasák, Arnošt Goldflam, Miroslav
Etzler, Dana Batulková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková, Yveta Blanarovičová,
Jan Čenský, Zdeněk Dušek, Pavel Soukup, Zdeněk Žák, Ctirad Götz, Martin Kraus,
Ladislav Županič



Režie:  Jiří Adamec

PSÍ VELIČENSTVO
Neděle 10. 3. | 16:00 hod.
Belgie, animovaný, 93 min., vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Rex je  nejoblíbenějším psem v britském královském paláci.  Když ztratí  stopu své
vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé
já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.
Režie: Ben Stassen, Vincent Kesteloot

BOHEMIAN RHAPSODY
Neděle  10. 3. | 19:00 hod.
Středa  20. 3. | 19:00 hod.
Neděle  31. 3. | 19:00 hod.
V.Británie/USA, životopisný, 134 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Film  je  oslavou  rockové  skupiny  Queen,  jejich  hudby  a  především  Freddieho
Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům,
díky  čemuž  se  stal  jedním  z  nejvýraznějších  umělců  na  světě.  Snímek  mapuje
raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a
ikonických písní,  jako jsou „We Will  Rock You“,  „We Are the Champions“ nebo
právě  „Bohemian  Rhapsody“.  Jejich  příběh  začíná  bleskovým  startem,  pokračuje
neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na
koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem
předvedli  jednu  z  největších  show  v  historii  rocku.  Jejich  hudba  byla  a  stále  je
ohromnou inspirací pro celý svět.
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Mike Myers, Ben Hardy, Aidan
Gillen, Gwilym Lee, Tom Hollander, Allen Leech, Jess Radomska, Aaron McCusker,
Michelle Duncan, Max Bennett, Ace Bhatti
Režie:  Bryan Singer

ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
Čtvrtek  14. 3. | 19:00 hod.
Island/Francie, komedie, 101 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná učitelka a sbormistryně, ale pod klidným
zevnějškem dříme víc, než se na první pohled zdá. Tvrdá a nekompromisní žena má
ještě druhý život – vede totiž soukromou válku s průmyslovými giganty, kteří ničí
islandskou krajinu. Nejhledanější žena ostrova řeší s lukem v ruce dilema mnohých z
nás: jak svým dílem přispět k tomu, aby nedošlo k ekologické a sociální katastrofě?
Hrají:  Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada,
Jörundur  Ragnarsson,  Olena  Lavreňuk,  Vala  Kristín  Eiríksdóttir,  Halldór
Halldórsson, Saga Garðarsdóttir



Režie:  Benedikt Erlingsson

SKLENĚNÝ POKOJ
Sobota  16. 3. | 19:00 hod.
ČR/SR, drama, 98 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný
dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného
architekta  von  Abta.  Středobodem  domu  je  „Skleněný  pokoj“.  Von  Abt  tuto
jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landauera, jeho ženu
Liesel a jejich rodinu. Skleněný pokoj se stává nejen architektonickým skvostem, ale i
synonymem krásy, modernosti,  otevřenosti,  stejně jako symbolem nadějí  mladého
československého národa, symbolem budoucnosti.
Hrají: Hanna Alström, Karel Roden, Carice van Houten, Claes Bang, Roland Møller,
Alexandra Borbély, Karel Dobrý, Zuzana Fialová, Brian Caspe, Petra Bučková, Jana
Plodková,  Vladimír  Polívka,  Martin  Hofmann,  Olga  Plojhar  Bursíková,  Vladimír
Javorský, David Šír, Marián Mitaš, Igor Rattaj, Cyril Dobrý, Anna Jeníková, Markéta
Krejčová
Režie:  Julius Ševčík

LEGO® PŘÍBĚH 2
Neděle  17. 3. | 16:00 hod.
USA/Dánsko,  animovaná  komedie,  107  min.,  vstupné  110  Kč,  rodinný,  pro  děti,
český dabing
V pokračování  úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh,  se  opět  setkáme s
hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje
za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno
bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO
DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji,  než obyvatelé města stíhají obnovovat.
Boj  za vítězství  a obnovení  harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta,  Hustěnku,
Batmana  a  jejich  přátele  do  vzdálených  neprobádaných  světů,  včetně  podivné
galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu. Na jejich tažení projde zkouškou nejen
jejich odvaha a kreativita ale i mistrovské stavitelské dovednosti. Zároveň se ukáže,
jak výjimeční hrdinové to ve skutečnosti jsou.
Režie:  Mike Mitchell

ZELENÁ KNIHA
Čtvrtek  21. 3. | 19:00 hod.
USA, komedie, 130 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Bývalý  vyhazovač  a  drobný  podvodníček  Tony  „Pysk"  Vallelonga  má  mezi
newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný
černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na



turné po divokých státech amerického Jihu 60.  let.  Tony je  horkokrevný,  ne moc
vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu a smažená kuřata. Dr. Don
je  jeho  protikladem:  kultivovaný  génius  jemných  mravů  a  pevných  zásad.  Aby
společně překonali  nástrahy,  musí  si  k  sobě oba tvrdohlaví  muži najít  cestu skrz
předsudky a humorné přešlapy. Originální komedie Zelená kniha získala tři Zlaté
glóby. Režisér Peter Farrelly (Blbý a blbější; Já, mé druhé já a Irena; Něco na té Mary
je) se inspiroval příběhem skutečného přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i
nejvtipnějších filmů roku 2018.
Hrají: Viggo  Mortensen,  Mahershala  Ali,  Linda  Cardellini,  Don  Stark,  Brian
Stepanek, P.J. Byrne, Iqbal Theba, Tom Virtue, Ninja N. Devoe, Daniel Greene, Paul
Sloan, Joe Cortese, Johnny Williams, Montrel Miller, Martin Bats Bradford, Jim Klock,
David Kallaway, Jenna Laurenzo, Sebastian Maniscalco, Emily LaGroue, Brian Hayes
Currie, Ricky Muse
Režie:  Peter Farrelly

PAŠERÁK
Pátek  22. 3.  | 19:00 hod.
USA, krimi, 116 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti letech
zlomený,  opuštěný  a  navíc  čelí  propadnutí  majetku  své  firmy  kvůli  neplacení
hypotéky.  V  této  situaci  je  mu  nabídnuta  příležitost  k  výdělku  –  místo  řidiče.
Brnkačka.  Jenže  Earl  neví,  že  se  právě  upsal  jako  kurýr  drogovému  Mexickému
kartelu.  Počíná si  dobře — popravdě tak  dobře,  že  zboží,  které  přepravuje,  roste
exponenciálně na objemu až vše dospěje do okamžiku, kdy Earl dostává celý kšeft na
starosti. Earlovy potíže s nedostatkem peněz jsou tytam, jeho minulost je mu však
neúprosně v patách a kartel není jediný, kdo na Earla dohlíží. Tajemný pašerák také
poblikává na radaru snaživého agenta DEA Colina Batese. Dávné hříchy na Earla
doléhají  a  není  jisté,  podaří-li  se  mu  všechny  urovnat  dříve  než  bude  dostihnut
strážci zákona nebo vymahači Kartelu.
Hrají:  Clint  Eastwood,  Bradley  Cooper,  Dianne  Wiest,  Taissa  Farmiga,  Michael
Peña, Alison Eastwood, Andy Garcia, Laurence Fishburne, Clifton Collins Jr., Robert
LaSardo, Noel Gugliemi, Katie Gill, Ignacio Serricchio, Lobo Sebastian, Loren Dean,
Victor Rasuk, Pete Burris
Režie: Clint Eastwood

JAK VYCVIČIT DRAKA  3
Sobota 23. 3.  | 16:00 hod.
USA, animovaná komedie, 104 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to
vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý
náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i



svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se
stane  předzvěstí  mračen,  která  se  nad  Blpem  začnou  stahovat.  Škyťák  je  v  tom
nevinně,  může  za  to  rozkošná  bílá  dračice  Bleskoběska,  jež  doslova  omráčí
Bezzubku,  který  se  pod  jejím  vlivem  promění  z  obávaného  Nočního  běsu  na
nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny
draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák
a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž by se všichni draci
mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?
Režie:  Dean DeBlois

LOVENÍ
Sobota   23. 3. | 19:00 hod.
Středa   27. 3. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 100 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký
moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má
zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama
střídá kluky jako ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce.
Té to není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. A
chce vzít život pevněji  do svých rukou. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi
řadou  katastrofických  schůzek  zkusí  najít  novou  lásku.  Zároveň  se  musí  rychle
přestěhovat a jedinou možností je bydlet společně s nevlastním bratrem, podivínem,
který pěstuje na střeše včely a který ji doma nechce.
Hrají: Ester Geislerová, Martin Písařík, Evelyn Kramerová, Jakub Prachař, Veronika
Žilková, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl, Jana Švandová, Romana Goščíková
Režie:  Karel Janák

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Neděle  24. 3. | 19:00 hod.
ČR, černá komedie, 101 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
Tohle není  jenom hra. Je  to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat.
Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar
rychlého  nasazení)  stala  únikem  z  jejich  nudných  životů.  Zasahují  u  domnělých
zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha
po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým
brát  a  chudým  dávat.  Všechno  jde  hladce  až  do  okamžiku,  kdy  se  octnou  v
nesprávnou  chvíli  na  nesprávném  místě.  Kam  až  může  vést  lidská  hloupost  ve
spojení s nešťastnou shodou okolností?!
Hrají: Oldřich Kaiser,  Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří  Vyorálek, Patrik Holubář,
Anna Kameníková, Matěj Ruppert, Martin Sitta, Jiří Lábus, Pavel Slabý
Režie: Vladimír Michálek



ZRANĚNÁ SRDCE
Čtvrtek  28. 3. | 19:00 hod.
USA, drama, 109 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Poválečné  Německo  v  roce  1946.  Rachael  Morgan přijíždí  v  zimě  do  ruin  města
Hamburk, aby se setkala se svým manželem Lewisem, britským plukovníkem, který
je pověřen obnovou rozbombardovaného města. Ve chvíli kdy se vydají do svého
nového domova, Rachel je překvapena nečekaným rozhodnutím, které Lewis udělal
–  dům  budou  sdílet  s  jeho  předchozím  vlastníkem,  německým  vdovcem  a  jeho
problematickou  dcerou.  V  této  napjaté  atmosféře,  nepřátelství  a  smutek  vystřídá
vášeň a zrada.
Hrají:  Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Fionn O'Shea, Claudia
Vašeková, Pavel Mareš, Iva Šindelková, Markéta Krejčová
Režie:  James Kent
 
RICHARD WAGNER |  VALKÝRA
Sobota 30. 3.  |  16.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s českými
titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu: 5 hod 20 min (včetně dvou
přestávek).
Ve druhé z oper Wagnerovy tetralogie Prsten Nibelungův, Valkýře, se v titulní roli
představí hrdinská sopranistka Christine Goerke jako nebojácná bohyně Brünnhilda,
kterou  setkání  s  lidskými  dvojčaty  Siegmundem  a  Sieglindou,  v  podání  Stuarta
Skeltona  a  Evy-Maria  Westbroek,  přivede  na  cestu  z  Valhally  k  pozemským
smrtelníkům. Hudební nastudování řídí Philippe Jordan.
Účinkují: Christine  Goerke,  Eva-Maria  Westbroek,  Stuart  Skelton,  Jamie  Barton,
Greer Grimsley, Günther Groissböck
Dirigent: Philippe Jordan
Režie: Robert Lepage

KOUZELNÝ PARK
Neděle  31. 3. | 16:00 hod.
USA/Španělsko,  animovaný,  85  min.,  vstupné  120  Kč,  rodinný,  pro  děti,  český
dabing
Vymýšlet  atrakce,  jaké  svět  neviděl,  je  pro June a její  maminku ta  úplně nejlepší
zábava.  Ve  své  představivosti  vyčarovaly  kouzelný  park,  v  němž  všechny  ty
dechberoucí  a  fyzikální  zákony  popírající  atrakce  řídí  mluvící  zvířata  s  velmi
vyhraněnou osobností. Například bezpečáka tu dělá dikobraz, který se všeho bojí a
ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny, o údržbu se starají dva bobří vtipálci a tak by
se dalo pokračovat.  June však není pouze snílek, ale taky hodně praktická holka,
která zkouší aspoň některé z těch fantastických modelů reálně postavit z toho, co jí



zrovna přijde pod ruku. Asi tušíte, že takové pokusy nemůžou dopadnout dobře a
většinou končí  demolicí  celého sousedství.  Po  jedné takové mimořádné destrukci
June slíbí, že už začne sekat dobrotu, všední i nevšední starosti ji navíc připraví i o
chuť vymýšlet výjimečné atrakce aspoň teoreticky. June přestane snít. Jednoho dne ji
však osud a šťastná místa zavedou na zpustlé místo, kde kdysi skutečně existoval
park, jaký si vysnila.  Dokáže June znovu probudit vlastní fantazii  a zastavit jinak
nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí? Zdejší mluvící zvířecí personál na ni dost
spoléhá. Jinou naději totiž nemají.
Režie:  Josh Appelbaum

                                                  Změna programu vyhrazena.


