březen 2022
C'mon C'mon
Pátek
5. Phoenix
března, 19.00.
Mládeži
přístupný.
Vstupné 100 Kč. 108 minut. filmový klub
Joaquin
v hlavní
roli rodinného
dramatu
Sobota 5. března, 19.00. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč. 108 minut.
Život trochu osamělého rozhlasového novináře Johnyho se na moment zastaví, když se
musí postarat o svého malého podivínského synovce Jesseho. Společně se vydávají na
cestu napříč Spojenými státy. Mezi New Yorkem a New Orleans se rodí nevšední přátelství,
které oba ovlivní na celý život. USA 2021. České titulky.
Po skončení filmu (cca v 21.00) zahraje hudební kvartet Fine.

Tajemství staré bambitky 2
pokračování úspěšné pohádky

dětský film

Pátek 11. března, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč. 100 minut.
Z trochu nešikovného prince Jakuba se stal král, z hrnčířky Aničky královna a rodina se
rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby,
který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc
byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít
kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným
nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku a znovu povolat na
pomoc loupežníka Karabu? ČR 2021.

Myši patří do nebe
český rodinný animovaný film

dětský film

Pátek 18. března, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. 107 minut.
Myška Šupito se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne, ale přála by si být stejně statečná, jako byl její tatínek. Ten se s nasazením vlastního života postavit děsivému lišákovi
Tlamounovi. Boj sice nevyhrál, stal se ale obdivovaným hrdinou myšího společenství. Šupito chce všem dokázat, že odvaha je dědičná, a tak se dá do křížku s lišákem Bělobřichem.
Šupito i Bělobřich se dostanou do zvířecího nebe. Při pokusu vyhnout se vstupní očistné
koupeli v nebeských lázních na sebe myška i lišák opět natrefí a díky společné nelibosti
k mytí jsou přinuceni pokračovat v cestě společně. Vznikne mezi nimi podivuhodné přátelství a na konci jejich putování na ně čeká velké překvapení. ČR / Francie / Polsko / SR 2021.
České znění.

Poslední závod
drama podle skutečné události z roku 1913
Pátek 25. března, 20.00. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 minut.
Krkonoše před první světovou válkou. Nejslavnější český lyžař Bohumil Hanč a všestranný
sportovec, Němec Emerich Rath se setkávají v roce 1913 na startu osudného závodu. Po
prvním kole se počasí prudce zhoršuje, propukne sněhová vánice. Všichni závodníci to
vzdávají, Hanč zůstává na trati sám. Polomrtvého jej nachází právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snaží zachránit, bohužel marně. Později byl v horách nalezen
i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel, který ho chtěl na trati podpořit a v prudké vánici
mu půjčil svůj kabát… Kryštof Hádek, Judit Bárdos a Marek Adamczyk v dramatu podle

skutečné události. ČR 2022.
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