únor 2022
Kurz manželské touhy
česká komedie od tvůrců Teorie tygra
Pátek 4. února, 20.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 100 Kč. 90 minut.
Páry, toužící po návratu vášně a touhy do svého partnerství, přijedou na kurz ambiciózního
párového terapeuta Mazla. Ten razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti
obou partnerů, duševní i tělesné. Jenže velmi pevné objetí se může snadno proměnit ve
škrcení, škrcení v udušení a terapie v touhu po vraždě. Zvlášť když se napětí hromadí celé
roky... Hrají Vojta Kotek, Jiří Bartoška, Lenka Vlasáková, Stanislav Mayer a další. ČR 2021.

Benedetta
francouzské erotické drama podle skutečné události
Pátek 11. února, 20.00. Vhodný od 15 let. Vstupné 100 Kč. 131 minuta.
Příběh se odehrává koncem 17. století v toskánském klášteře. Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě v klášteře výsadní postavení. Když její slabost pro mladou
a živelnou Bartolomeu přeroste v nespoutanou vášeň, začíná hra plná intrik sahající do vyšších pater italské církve. Erotické drama legendárního Paula Verhoevena (Základní instinkt),
natočené podle skutečného příběhu. Francie 2021. Francouzské znění s českými titulky.

Mimi šéf: Rodinný podnik
dětský film

rodinná animovaná komedie

Pátek 18. února, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. 107 minut.
Když se na konci prvního dílu bráchové Tim a Ted konečně skamarádili, zdálo se, že jim to
vydrží napořád. Nyní jsou oba dospělí a totálně odcizení. Zatímco Ted je ponořený v byznysu a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec dvou holek, nadané teenagerky Tabithy
a roztomilého batolete Tiny. Tina je ve skutečnosti tajnou agentkou organizace Baby Corp
a má za úkol odhalit velké spiknutí spojené se sestřinou školou a jejím podivným ředitelem.
A i když je Tina hodně šikovná, ví, že bez pomoci se neobejde. Po ruce má tatínka, strejdu
a sci-fi vychytávku, která umí dočasně z dospělého udělat malé dítě. A tak se chlapi promění v chlapce a vydají se do akce, při které k sobě znovu najdou cestu. A přitom jen tak
mimochodem zachrání svět. USA 2021. České znění.

Quo vadis, Aida?
válečné drama
Pátek 25. února, 20.00. Vhodný od 15 let. Vstupné 100 Kč. 101 minuta.
Je rok 1995 a Aida pracuje jako překladatelka pro OSN ve Srebrenici. Její rodina je mezi tisícovkami místních, kteří hledají v „bezpečné zóně“ OSN útočiště před srbskou armádou. Pár
hodin od míst, kde s oblibou trávíme letní dovolené, se schyluje k největší evropské tragédii od konce druhé světové války. Při vyjednáváních si Aida postupně uvědomuje vážnost
situace. Jde o osud města i o život jejích milovaných. Podaří se jí je zachránit? Snímek nominovaný na Oscara za nejlepší zahraniční film. Bosna a Hercegovina, 2020. České titulky.
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