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Gump - pes, který naučil lidi žít

d
pro

Rodinný / Dobrodružný

Česko, 2021, 92 min

Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí
pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a
pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v
každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás čeká celý den, než přijdete z
práce. I v tom buldokovi, který se za vámi šine a sotva popadá dech. Rodinný ﬁlm režiséra
F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa.

5. 10.

19:30

vstupné 100,-Kč

Krajina ve stínu
Drama / Historický Česko, 2020, 135 min
Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí a jedné malé vesnice v
pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století.
Hrdinové ﬁlmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami
vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou.
Život ve vsi probíhal vždy v pospolitosti, v těžkých pohraničních podmínkách bylo
pro všechny důležité zasadit, sklidit, přežít zimu a vychovat děti. Pak ale přichází
doba, kdy je nutné si vybrat, kdo je Rakušan, Němec a kdo je Čech.

12. 10.

19:30

vstupné 100,-Kč

Bábovky
Romantický / Drama / Komedie Česko / Slovensko, 2020, 97 min
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni
jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí
té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí
a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy,
ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.

19. 10.

19:30

vstupné 100,-Kč

Deníček moderního fotra
Komedie

Česko, 2021, 101 min

Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat
jako chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka
hraček pro děti, dokáže rodinu lépe ﬁnančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část
péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k
úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu,
kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby
během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o
přežití. Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska…

26. 10.

19:30

vstupné 100,-Kč

Zbožňovaný
Komedie / Drama

Česko, 2021, 99 min

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl
vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však
těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj
bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer)
se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová),
která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže
Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje
milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že
na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a
rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval...
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