
           

a svého psa. Pracuje na staveništi, kde má vyrůst 
nejvyšší socha Ježíše na světě. Když jej nečekaně 
zmrzačí tragická nehoda, obrátí se k němu oči celé 
země – Jacek se totiž stane prvním občanem Polska, 
který podstoupí transplantaci obličeje.

279/ Odborný dohled na výkladem snu
(CZ, 2018, komedie / drama, režie: Pavel Göbl, hrají: 
Vratislav Brabenec, Jozef Polievka, Jiří Vymětal, Nikol 
Fischerová, Laco Deczi)
Tři staří kamarádi – Muzikant, Zloděj a Cirkusák, bývalí 
spoluvězni z bolševického kriminálu, spolu po ovdovění 
žijí v domě na česko-německém pomezí. Přivedla je 
sem potřeba vypořádat se s někým, kdo jim v minulosti 
ublížil. Jenže oním člověkem, bývalým estébákem, 
je současný hospodský, a tak pánové nemají kam 
chodit na točené pivo. Dokud Zloděj nezjistí, že kousek 
za hranicí na Polské straně je hospoda, kam se dá dojet 
autobusem. Jenže Cirkusák má nejprve obavy z pol-
ského piva, a pak mu nevoní, že hostinský má za ženu 
německou turkyni.

279/ Beze stop
(USA, 2018, drama, režie: Debra Granik, hrají: Ben Foster, 
Thomasin McKenzie, Jeff  Kober, Dale Dickey, 
Ayanna Berkshire)
Hlavní hrdina Tváře – maloměstský podivín a excentrik 
Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese na okra-
ji Portlandu. Dobrovolná izolace od tzv. normální 
společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu čistých, 
civilizací nezkažených prostých radostí. Jednoho dne 
však o sobě okolní svět dává vědět a konfrontace je 
nevyhnutelná.

279/ Domestik
(CZ, 2018, drama / psychologický / thriller, režie: Adam 
Sedlák, hrají: Tereza Hofová, Jiří Konvalinka, Miroslav 
Hanuš, Tomáš Bambušek)
Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze 
zranění pomocí náročného cvičení a přísné životosprá-
vy. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokonce v kyslíkovém 
stanu, který si nechal postavit v ložnici. To ale těžce 
nese jeho žena Šarlota (Tereza Hofová), která už 
dlouho touží po dítěti. S každou další nocí v kyslíkovém 
stanu se jejich vztah proměňuje. Podaří se jim v tomto 
klaustrofobním prostředí ještě znovu nadechnout?

299/ Yeti: Ledové dobrodružství
(CZ, 2018, animovaný / komedie / rodinný, režie: Glenn 
Ficarra, John Requa)
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že 
záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu existují.
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FILMOVÉ PREMIÉRY 
V NAŠICH KINECH

219/ Po čem muži touží
(CZ, 2018, komedie, režie: Rudolf Havlík, hrají: Anna 
Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, 
Jiří Havelka)
Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky pro Emu, 
Rudolf Havlík přichází s novou komedií s hvězdným he-
reckým obsazením Po čem muži touží. Scénář o věčném 
soupeření mužského a ženského světa napsal společně 
se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, která je jednou 
z nejprodávanějších domácích knižních autorek.

219/ King Skate
(CZ, 2018, dokumentární, režie: Šimon Šafránek)
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všech-
no v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let 
něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. 
Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy české-
ho a světového skateboardingu v příbězích zlámaných 
kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou 
uprostřed komunismu. 

259/ Tenkrát v listopadu
(Polsko, drama, režie: Andrzej Jakimowski, hrají: Agata 
Kulesza, Grzegorz Palkowski, Edward Hogg, Marek 
Probosz, Krzysztof Kiersznowski)
Kvůli privatizaci a zvyšování nájmů přišli o bydlení. Od té 
doby se potloukají Varšavou, kde se dá. Matka a její pes 
zkoušejí různé ubytovny, ty ale nepřijímají klienty se 
zvířaty. Její syn sice občas přespává v domě své přítel-
kyně, z toho ale zase nejsou nadšeni její rodiče. Často 
tak musejí přečkat noc společně v zahradním domku 
na okraji města. I přesto syn dál navštěvuje studia práv, 
chodí na brigády a na schůzky s přítelkyní. Mezitím 
se snaží najít útočiště pro matku i pro sebe. Dočasné 
řešení jejich bezvýchodné situace jim nabídne squat, 
který současně funguje jako alternativní společenské 
centrum. Jenže ani zde je nakonec moc klidu nečeká.
Projekce za přítomnosti režiséra Andrzeje Jakimowského, 
po projekci následuje diskuze s režisérem!

259/ Tvář
(Polsko, 2018, drama, režie: Małgorzata Szumowska, 
hrají: Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, 
Małgorzata Gorol, Roman Gancarczyk, 
Dariusz Chojnacki)
Hlavní hrdina Tváře – maloměstský podivín a excentrik 
Jacek – miluje heavy metal, svoji holku, malé auto 


