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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Kino otevírá nejpozději 30 min. před začátkem představení. Předprodej vstupenek
je v pokladně kina pouze na vybraná představení. Minimální počet diváku k uskutečnění promítání je 5.

5. 6.
Sobota

19:30 h.

Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři poté, co
jeho manželka zemřela při tragické nehodě vlaku. Zda se, že to byla pouze
nešťastná shoda náhod, dokud se neobjeví matematický geek Otto se
svými dvěma excentrickými kolegy, který je přesvědčený, že za tím někdo
musel být. Jak se hromadí stopy, Markusovi je jasné, že mohlo jí o pečlivě
naplánovaný atentát, jehož obětí se nakonec náhodou stala jeho manželka.
Komedie je moderní bajkou o solidaritě, náhodnosti vesmíru a o smyslu
života.
 Dánsko 2020  116 min.  od 15 let  110 Kč 

12. 6.
Sobota

19:30 h.

Stará láska nerezaví a dávné křivdy se jen tak nehojí – rčení jehož
pravdivost stoupá s mírou vypitého alkoholu. Komedie o partě přátel, jež se
po letech znovu schází na chatě na víkendové oslavě. Roky nevázaného
mládí vystřídaly nažehlené konvence střední třídy a blížící se polokulaté
narozeniny společné kamarádky Mitzi tak snadno zavdají příčinu k návštěvě
chaty, kde kdysi všichni pařili jako náctiletí. Jednoduchá zápletka dává
vyniknout brilantně napsaným dialogům, vrstevnatosti postav i notoricky
známým písničkám.
 Finsko 2020  118 min.  od 12 let  100 Kč 

19. 6.
Sobota

19:30 h.

Aleksi, 26letá dívka, která si po absolvování vysoké školy myslela, že jí patří svět,
odjela do Berlína, kde se chtěla živit jako fotografka. Po střetu s realitou, ve které
se nedokázala prosadit, hledá útočiště u svých rodičů ve vsi na malebném
poloostrově Pelješac. Rodiče mají vinařství a její matka doufá, že se dcera zapojí
do práce v rodinném podniku. Ona ale svůj návrat domů chápe jen jako malé
prázdniny, které skončí ihned poté, co dostane nějakou skvělou nabídku
z velkého světa umění. Rozčarování z toho, že na ni nikdo nečeká s otevřenou
náručí, tlumí v náručí několika mužů, které střídá jako šaty v parném létě...
 Chorvatsko, Srbsko 2018  90 min.  od 15 let  100 Kč 

26. 6.
Sobota

19:30 h.

Viggo Mortensen v hlavní roli svého režijního debutu inspirovaného vlastním
dětstvím a dospíváním. Liberální John žije ve slunné Kalifornii obklopen milující
rodinou, daleko od provinčních hodnot tvrdého a homofobního otce. Ve chvíli, kdy
se u otce projeví příznaky stařecké demence, cítí John povinnost překonat křivdy
minulosti a postarat se o něho. Upřímné drama o odpuštění, zodpovědnosti
a křehkosti rodinných vztahů, které zazářilo ve výběrech MFF Cannes, Toronta
nebo Sundance nám připomene, že říct si to nejdůležitější je potřeba včas.
 Kanada, VB, Dánsko 2020  112 min.  od 12 let  100 Kč 

