
Zbožňovaný

Pátek 5. listopadu, 20.00.  Vhodný od 12 let. Vstupné 100 Kč. 99 minut. 
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do zaslouženého důchodu. Těší se on i jeho ro-
dina, hlavně pečující manželka. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajem-
ství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou, která teď očekává, že na 
ni Zdeněk bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne 
bezstarostná pohoda, kterou si plánoval… ČR 2020. 
 

Beseda „O zdraví“

Středa 10. listopadu, 16.00. Vstupné dobrovolné.
Beseda s prof. MUDr. Rostislavem Vyzulou, Csc., významným onkologem z Masarykova onkolo-
gického ústavu v Brně. 

Karel

Pátek 12. listopadu, 20.00. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 133 minuty.
Celovečerní dokumentární fi lm Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu jednoho roku 
a  díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného 
zpěváka. Nechybí v něm Gottův nadhled a humor a díky jeho upřímnosti mohou diváci vidět 
autentický a jedinečný fi lmový portrét. ČR 2020.

Barevný sen
 

Pátek 19. listopadu, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč. 71 minuta.  
Na Ostrov uprostřed oceánu, kde panuje všemocný Velitel a přísný pořádek, přijíždí parta poulič-
ních umělců. Nepovedený výstřel z pouťového kanonu při jejich vystoupení odstartuje řadu dra-
matických událostí. Mládenec Drin, dívka Tuvi a racek Natan se musí pustit do souboje s policejní 
přesilou... Dobrodružný, humorně zpracovaný příběh o tom, jak je lehké ztratit svobodu a těžké 
ji získat zpět. Film výtvarníka a režiséra Petra Baleje vhodný pro starší děti i dospělé. ČR 2020.  

Zpráva
 

Pátek 26. listopadu, 20.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 90 Kč. 94 minuty. 
Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé Evropy den jako kterýkoliv jiný. 
Když se spoluvězni shromažďují na večerní přepočítávání, jsou už šestadvacetiletý Fredy a jeho 
mladší bratr Valér ukryti v jámě pod hromadou trámů. Nevyzrazení potřebují vydržet tři dny. Tak  
dlouho Němci hledají ty, kteří se pokusí o útěk z koncentračního tábora v Osvětimi. Když zvuk 
sirén ohlásí konec hledání, dva vyhladovělé a zmrzlé mladíky čeká sto kilometrů přes hory a ne-
přátelské hlídky na cestě do rodné země, na území Československa... SR / ČR / Německo 2021. 
Slovenské znění.
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Jiří Bartoška v hlavní roli komedie Petra Kolečka

beseda

jedinečný dokument o Karlu Gottovi 

válečné drama podle skutečné události 

český animovaný fi lm oceněný Českým lvem dětský fi lm

NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME:

11. 12.  fi lmový klub – Marťanské lodě + koncert Martin E. Kyšperský 


