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Léto 85
drama, FR, 2020, 100 min, s titulky, přístupné od 15 let, 100 Kč

Šestnáctiletý Alexis potkává staršího, charismatického 
a tajemného Davida. Začíná přátelství plné plaveb na moři, výletů 
na motorce, nocí beze spánku, svobody a poznávání dospělého 
světa. 
 
Ženy v běhu
komedie, ČR, 2019, 93 min, česky, 100 Kč

Věra prožila s  Jindřichem báječný život a  je pevně rozhodnutá 
splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a  rázná matka tří dcer v  tom nevidí žádný problém. Prostě si 
trasu rozdělí a zdolají maraton jako rodinná štafeta.
 
Žáby bez jazyka
drama, ČR, 2021, 116 min, česky, přístupné od 15 let, 100 Kč

Rodinný příběh jednoho dne. Jaroslav bojuje o svoje děti, a aby 
je získal od svojí ženy Blanky, musí se vyrovnat nejen se svojí 
dominantní matkou, ale hlavně se musí poprat se svými 
démony. Film je inspirován rozsáhlým výzkumem, který režisérka prováděla 
ve věznicích.
 

Ježek Sonic
rodinná komedie, USA, 2020, 99 min, česky, 100 Kč

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě by ježek Sonic bez 
mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Sonic se snaží 
nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? 
Všichni!
 
Afrikou na pionýru
dokument, SR, 2020, 104 min, slovensky, 
nevhodné do 12 let, 100 Kč

Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních motorkách 
Jawa Pionýr. Celovečerní road movie Marka Slobodníka přináší 
ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky žlutým trabantům.
 

Rocketman
životopisný, hudební, USA, BR, 2019, 121 min, česky, 
nevhodné do 12 let, 100 Kč

Než se stal Eltonem Johnem, byl to brýlatý oplácaný kluk, který 
si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Následovala 
strmá cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala 
zvládnout bez chlastu a drog. Jenže když jste duší rocker i showman, tak se 
z každého srabu prostě vyzpíváte.
 
Vzhůru za sny
animovaný, DK, 2020, 81 min, česky, 100 Kč

Život dvanáctileté Míny se obrátí vzhůru nohama. Získá nevlastní 
sestru Jenny, ta je stejně stará, je strašně otravná a  všichni 
očekávají, že se z nich stanou kamarádky. Mína zjistí, že svět snů 
má podobu fi lmových studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny. 
Co se stane, když zkusí ovlivnit sny své sestry? Tady přidat něco legračního 
a tady něco trošku strašidelného?
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Princezna zakletá v čase
dobrodružná pohádka, ČR, 2020, 112 min, česky, 100 Kč

Princeznu Ellenu provází kletba, kterou na ni uvrhla čarodějnice 
Murien. Kletba se má naplnit v den jejích 20. narozenin. Princezna 
zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase a prožívá narozeninový den 

stále znovu. Aby se zachránila, musí v sobě nalézt odvahu a kletbě se postavit. 
 

After: Přiznání
romantický, USA, 2020, 106 min, s titulky, 
nevhodné do 12 let, 100 Kč

Tessa a  Hardin se propadli do vzájemné osudové lásky, ale 
Tessa se dozví o  sázce, která jejich vášni předcházela. Dokáže 

Hardin vybojovat svou lásku zpět? Film natočený podle stejnojmenné knihy.
 

Šarlatán
životopisné drama, ČR, 2020, 118 min, česky, 
nevhodné do 12 let, 100 Kč

Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, 
na kterého se obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí. Mikolášek je člověk bez 
odborného lékařského vzdělání, ale s nadáním léčit nemoci, se kterými si ani 
doktoři nevědí rady. Film oceněný 5 Českými lvy.

 
Štěstí je krásná věc
komedie, ČR, 2020, 99 min, česky, 100 Kč

Jana s  Čendou jsou nezaměstnaní a  mají spoustu dluhů. Když 
se na ně jednoho dne usměje štěstí v podobě výhry 176 milionů 

korun, jsou nadšení a začnou si užívat. Brzy se ale ukáže, že peníze nejsou 
v životě to nejdůležitější.

 
Mlsné medvědí příběhy
animovaný, ČR, 2019, 40 min, česky, 100 Kč

Pohádka o  medvědech, kteří spolu podnikají bláznivá 
dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá věčně hladová 
bříška. 
 
Yesterday
hudební komedie, VB, 2019, 116 min, s titulky, 100 Kč

Celý svět zapomněl, že existovali Beatles, až na písničkáře Jacka. 
Stačí, když si vybaví všechny jejich hity a svět mu rázem bude ležet 

u nohou. A ono to funguje!
 
#jsemtady
komedie, FR, 2020, 98 min, s titulky, 100 Kč

Francouzský šéfkuchař Stéphane se spojil na lnstagramu 
s  mladou Korejkou Soo a  zdá se, že si výborně rozumí. Pak 

se Stéphane rozhodne Soo nečekaně navštívit. I  když se ukáže, že tento 
impulsivní nápad nebyl zrovna nejlepší, jeho dobrodružství má nakonec úplně 
jiné rozuzlení. 

 
Nechte ho jít
drama/thriller, USA, 2020, 114 min, česky, 
přístupné od 15 let, 100 Kč

George a Margaret přišli o syna, ale za žádnou cenu nechtějí přijít 
o vnuka. Jejich snacha se znovu provdá a odstěhuje se. George a Margaret by se 
s tím snad nakonec smířili, kdyby nový partner jejich snachy neměl násilnické 
sklony. I proto se vydají na strastiplnou cestu přes půl země, aby v případě 
nouze zakročili. 
 


