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NA KRÁTKO

Drama / ČR / 2018 / 104 min / Režie: Jakub Šmíd
Hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa, Petra Špalková, Marta Vančurová, Martin Finger
Na krátko je drama o chlapci Jakubovi, který zjistí, že celý jeho dosavadní život
byla lež. A jemuž nezbude, než okamžitě dospět a se ztrátou iluzí se vyrovnat, a
nebo… skončit špatně. Pomoct mu nemůže nikdo. Ani matka, protože to ona mu
lhala a tu pohádku o tatínkovi, který se mu nemůže věnovat, protože brázdí moře na
zaoceánské lodi, si vymyslela. Ani otec, který na něj ve skutečnosti celý život kašlal.
Ani sestra Pavlína, která je ve svých šestnácti též také prahu zjištění, že život je
úplně jiný, než si ho představovala, a které to srdce zlomí úplně stejně.
Pátek 1. června v 17 h											
Vstupné: 110Kč

TEAMBUILDING
Komedie / ČR / 2018 / 83 min / Režie: Ján Novák
Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři
dny do hor, na tolik moderní teambuilding. Cílem je utužení kolektivu, vypilování
pracovních schopností a hlavně plusové body do osobního hodnocení ředitele, který
se rozhodl nastartovat kariéru tím, že pokročí na ředitelství pobočky v krajském
městě. K povýšení potřebuje pozitivní hodnocení ve všech oblastech, i pro něj do
této doby naprosto opomíjeném segmentu jako jsou manažerské činnosti. Většina
zaměstnanců vůbec netuší, co je čeká. Představují si školní výlet placený firmou,
jenomže…
Pátek 1. června v 19.30 h
Neděle 3. června v 17 h											

Vstupné: 120 Kč

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaný / Ukrajina / 2018 / 85 min / dabing / Režie: Oleh Malamuž
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.
Sobota 2. června v 17 h											
Vstupné: 110 Kč

SOLO: STAR WARS STORY
Akční / USA / 2018 / 135 min / dabing / Režie: Ron Howard
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.
3D • Sobota 2. června v 19.30 h 									

Vstupné: 140 Kč

2D • Neděle 3. června v 19.30 h 									

Vstupné: 120 Kč

Půlnoční láska
představení pro seniory
Drama / romantický / USA / 2018 / 91 min / dabing
Režie: Scott Speer
Hrají: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Paul McGillion, Quinn Shephard,
Tiera Skovbye
Výpravné romantické drama vypráví příběh 17leté Katie Price, dívky plné životního optimistu,
která se od dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu, protože trpí vzácným
onemocněním, při kterém je i sebemenší vystavení slunečnímu světlu smrtelné. Během dne je
nucena setrvávat doma, ale po setmění se Katiin svět otevírá a může si dovolit vyjít ven, vydat
se na místní nádraží a hrát tam pro cestující na kytaru. Jedné noci zasáhne osud, když potká
Charlieho, hvězdného středoškolského atleta, kterého již celé roky tajně obdivuje. A když se
jednoho téměř dokonalého léta mezi nimi rozvine velmi silný vztah, své onemocnění před ním
skrývá.
Film je natočen na motivy japonského filmu A Song to the Sun (původní japonský název Taijó
no uta).
Pondělí 4. června v 10 hodin 									

Vstupné: 60 Kč

ALL´OPERA • BILLY BUDD
Čerstvý a inovativní titul v kalendáři italské operní sezóny z pera Benjamina Brittena
založený na románu Hermana Melvilla. Dirigentem večera plného zážitků bude
Američan James Conion a režie se ujala Deborah Warner. Na pódiu pak diváky
čeká překrásné představení jihoafričana Jacqua Imbraila a jeho nezapomenutelného
barytonu. Satelitní přenos záznamu opery z Teatro dell´Opera, Řím.
Úterý 5. června ve 20 h 											
Vstupné: 200 Kč
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