
PONDĚLÍ 21. 2. 18:00 - 20:30
Slavnostní zahájení (celková délka max.145 min)
Kapka lásky / For Love's SAKE / Koi no shizuku

恋のしずく (2018), 117 min

ÚTERÝ 22. 2. 18:00 - 20:00
Jahodová píseň / Strawberry Song / Ichigo no uta

いちごの唄 (2019), 114 min

STŘEDA 23. 2. 17:30 - 19:15
Doma u Moriho / Mori, The Artist's Habitat / Mori no iru basho  

モリのいる場所 (2018) 
99 min

ČTVRTEK 24. 2.  18:00 - 19:30
Zrozeni ke slávě / Born To Be Star

90 minut

PÁTEK 25. 2. 18:00-19:40
Hotel u jezera / Omotenashi / Omotenashi / おもてなし

(2018), 96 min

SOBOTA 26. 2. 13:30 - 15:00
Můj soused Totoro / My Neighbor Totoro / Tonari no Totoro

となりのトトロ
(1988), 86 min

SOBOTA 26. 2. 18:00 - 19:50
Krotitelka duchů / Room Laundering / Rûmu rondaringu

ルームロンダリング (2018)
109 min

NEDĚLE 27. 2. 18:00 - 20:00
Sbohem ústa / Farewell Song / Sayonara kuchibiru

さよならくちびる (2019)
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Margrete - Královna severu (Margrete den første)
r.: Ch. Sieling  |  Dánsko/Norsko/Švédsko  |  2021  |  120 min.  dopo-
ruč. přístupnost: 15 let  |  žánr: historické drama

Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému muži 
nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově oriento-
vané unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého mladého adop-
tovaného syna Erika. Svazek je však sužován nepřáteli, a Margrete 
proto plánuje sňatek Erika a anglické princezny. Spojenectví s An-
glií by mělo unii zajistit status nové evropské velmoci, avšak právě 
vznikající spiknutí má zničit jak samotnou Margrete, tak také vše 
v co ona sama věří…

Mimořádná událost
r.: J. Havelka  |  ČR  |  2022  |  102 min.  |  dopor. přístupnost: 12 let  
žánr: komedie

Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, 
švitoří, nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak 
se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby 
poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně 
rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá 
než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení, že zase jedou, ale 
záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě protestují a dožadují 
se informací. Kabina strojvedoucího je neprodyšně uzavřená a ni-
kdo se zpoza dveří neozývá. Mezi cestujícími se šíří první ataky 
paniky – že by to byl únos, pomsta nebo naprosté selhání systé-
mu? Kontakt s okolím prostřednictvím mobilních telefonů selhává 
a nepomáhá ani zoufalý křik z oken. Cestující za pomocí brutálních 
prostředků a myslivcovy pušky otevřou dveře obou kabin stroj-
vůdce, ale dosáhnou pouze potvrzení svých nejhorších očekávání, 
a to - že motoráček nikdo neřídí… Tvůrci úspěšné komedie Vlast-
níci do hlavních rolí své nové komedie povolali Janu Plodkovou, 
Igora Chmelu, Aloise Švehlíka, Václava Koptu a mnohé další.

Ocelové dámy (Teräsleidit)
r.: P. Tola  |  Finsko  |  2020  |  92 min.  |  dopor. přístupnost: 15 let 
žánr: komediální road movie

Pětasedmdesátiletá Inkeri udeřila svého manžela pánví tak nešťast-
ně, že jí nezbývá nic jiného než naplánovat, kam pohřbít jeho tělo. I 
v očekávání doživotního vězení je ještě čas na to začít konečně žít. 
Vydává se tedy na cestu Finskem, která je plná okouzlujících sto-
pařů, vzpomínek a hříšných tanců. Když Inkeri narazí na své staré 
univerzitní spisy a najde Eina, lásku z mládí, připomene si své sny, 
které byly potlačeny patriarchálním sňatkem. Inkeri musí učinit nej-
větší volbu pro zbytek svého života, volbu mezi štěstím a konvencí…

Okupace
r.: M. Nohejl  |  ČR  |  2021  |  98 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let  
žánr: drama

Jedna noc, jeden bar. Ospalý večírek herců po představení naruší 
návštěva nezvaného hosta. Namol opilý ruský důstojník přišel pro-
dat kanystr armádního benzínu, jenže obchod se zvrhne v závody 
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v pití vodky a Rus, zaujatý nejen pohlednou Miladou, ale hlavně 
komickou zbabělostí všech přítomných mužů, se k odchodu nemá.  
Atmosféra houstne spolu s oblaky cigaretového dýmu, charakte-
ry se lámou, Rus se skvěle baví. Tak skvěle, že nakonec vytáhne 
zbraň... 
V jednom z nejlépe hodnocených českých snímků loňského roku se 
v hlavních rolích představují Martin Pechlát, Cyril Dobrý a Antonie 
Formanová.

Paralelní matky (Madres paralelas)
r.: P. Almodóvar  |  Španělsko  |  2021  |  120 min.  |  doporuč. pří-
stupnost: 15 let  |  žánr: drama

Každý nový snímek dnes již kultovního španělského tvůrce Pedra 
Almodóvara je očekáván jeho fanoušky velmi netrpělivě. Nejinak 
je tomu v případě Paralelních matek, snímku, který otevíral letoš-
ní festival v Benátkách a za který tamtéž získala režisérova múza 
Penélope Cruz cenu za nejlepší herecký výkon.
Dvě ženy se shodou okolností ocitnou v nemocničním pokoji, kde se 
obě připravují na porod. Obě jsou svobodné a otěhotněly náhodou. 
Janis, která je ve středním věku, je ze svého stavu nadšená. Dru-
há, mladistvá Ana, je vystrašená, kajícná a traumatizovaná. Janis 
se ji snaží povzbudit, když společně jako náměsíčné pocházejí po 
nemocničních chodbách. Těch pár slov, která si v těchto hodinách 
vymění, vytvoří mezi nimi velmi úzké pouto, které se dále rozvine 
a zkomplikuje a rozhodujícím způsobem ovlivní jejich další životy…

Slalom
r.: Ch. Favier  |  Belgie/Francie  |  2020  |  92 min.  |  doporuč. pří-
stupnost: 15 let  |  žánr: drama

Dospívající Lyz má před sebou zářivou kariéru ve vrcholovém 
sportu. Talentovaná sjezdová lyžařka přichází do vyhlášeného tré-
ninkového kempu, který vede charismatický Fred, tvrdý, ale pozor-
ný trenér. Pro Lyz, která pochází z rozvrácené rodiny a má velmi 
problematický vztah s matkou, je pohledný starší muž vzorem, ke 
kterému zbožně vzhlíží. Ve chvíli, kdy přichází zlom v její sportovní 
kariéře, dojde v jejím soukromém životě k mnohem temnější udá-
losti. Nezkušená dívka se ocitá uvězněná v situaci, v níž se prolí-
ná nerovná romance a sexuální zneužívání. Slalom je aktuálním 
sportovním dramatem, které ale pojednává o velmi univerzálním 
problému toxických vztahů a zneužité dominance. 

Smrt na Nilu (Death on the Nile)
r.: K. Branagh  |  USA  |  2022  |  135 min.  |  doporuč. přístupnost: 
12 let  |  žánr: mysteriózní drama 

Snímek Smrt na Nilu, jehož předlohou je slavný detektivní román 
Agathy Christie z roku 1937, je odvážným tajemným thrillerem 
režiséra Kennetha Branagha o emocionálním chaosu a smrtících 
následcích vyvolaných milostnou posedlostí. Dovolená belgického 
detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku 
v Egyptě se změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické 
líbánky dokonalého páru postihne tragédie. Příběh nespoutané 
vášně a paralyzující žárlivosti, zasazený do prostředí impozantní 
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pouštní scenérie, dech beroucích výhledů a majestátních pyramid 
v Gíze, sleduje osudy skupiny kosmopolitních cestujících, přičemž 
nečekané zvraty a zápletky udržují diváka v napínavé nejistotě až 
do konečného rozuzlení.

Spencer
r.: P. Larraín  |  GB/SRN/Chile  |  2021  |  111 min.  |  doporuč. pří-
stupnost: 15 let  |  žánr: životopisné drama

Vánoční atmosféra na panství Sandringham v anglickém Norfolku. 
Manželství princezny Diany (Kristen Stewart) a prince Charlese 
už dávno vychladlo. Přestože se množí drby o aférách a rozvodu, 
během vánočních slavností v královnině sídle je přikázán mír. Na-
plánováno je společné stolování, střelba a lov. Diana tuto hru zná. 
Letos však budou věci úplně jinak. Snímek divákům představuje 
variaci toho, jak se mohly události odehrát během těch několika 
osudných dnů…

Srdce na dlani
r.: M. Horský  |  ČR  |  2022  |  95 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: komedie

Režisér nejúspěšnějšího českého filmu posledních let, komedie 
Ženy v běhu Martin Horský, přichází po třech letech s novou kome-
dií s Eliškou Balzerovou, Vladimírem Polívkou a Bolkem Polívkou 
v hlavních rolích.
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde 
nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, 
v  parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef se těší, že si po odchodu do 
penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. 
Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku, majitelku pojízdné kavár-
ny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou lásku 
přece jen trochu pozdě? Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje 
jeho dcera Anička i s pětiletým Honzíkem. Domnívá se, že s chlapy 
definitivně skončila, ale setkání s dávnou láskou Pavlem, ji zasáhne 
u srdce…

Stingl – Malý velký Okima
r.: S. Lichtag  |  ČR  |  2021  |  93 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: životopisný dokument

Miloslav Stingl. Slavný etnograf, indiánský náčelník, cestovatel 
a nejvydávanější český spisovatel všech dob, který svým dílem 
ovlivnil miliony lidí v touze poznávat svět za hranicemi jejich země. 
Rok po jeho smrti přichází režisér Steve Lichtag se strhujícím celo-
večerním dokumentárním filmem, který poodkryje spoustu tajem-
ství, odhalí složité vztahy v osobním životě a rodině, která trpěla 
jeho vědeckými a objevitelskými cestami. Překvapí také osobní 
rovinou, která je zastoupená třemi osudovými a zcela odlišnými 
ženami, které Stingla doprovázely celý život. Jeho osobitý humor 
a geniální paměť napsaly originální příběh plný absurdních situací, 
vtipných životních epizod a zvratů. 
Legendární cestovatel, který pobýval ve sto padesáti zemích, za-
vede diváky do nejvzdálenějších míst planety, kde prožíval těžko 
uvěřitelná dobrodružství. 

Šťastný nový rok 2: Dobro došli
r.: J. Kroner  |  ČR  |  2021  |  93 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: romantická komedie

Pokračování úspěšné komedie Šťastný nový rok z roku 2019 začíná 
na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauho-
fová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které 
předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „českosloven-
ského“ moře v Chorvatsku. Skvělou hereckou sestavu prvního 
filmu (Emília Vášáryová, Jiří Bartoška, Tomáš Maštalír, Marek Ma-
jeský, Anna Kadeřávková, Petr Vaněk) doplňují Dagmar Havlová 
a Jozef Vajda v rolích Markových rodičů. 

Tajemství staré bambitky 2
r.: I. Macharáček  |  ČR  |  2022  |  99 min.  |  doporuč. přístupnost: 
bez omezení  |  žánr: pohádková komedie

Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka 
a Jiří Lábus v pokračování oblíbené pohádky.
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvída-
vou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka 
Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. 
Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potlou-
kají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. 
A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se 
stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit 
tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá a povolat 
na pomoc loupežníka Karabu?

Tosca – přenos z Královské opery v Londýně
žánr: opera

Jedna z nejoblíbenějších oper v repertoáru londýnské Královské 
opery (Royal Opera House) ožívá na úvod nové sezóny v produk-
ci Jonathana Kenta. Ústřední trojici ztvární hvězdní pěvci Elena 
Stikhina, Freddie De Tommaso a Alexey Markov, kteří vás zavedou 
do Říma 19. století. Do romantického světa idealistického malíře 
Cavaradossiho a jeho smyslné lásky Toscy vstupuje zlomyslný ba-
ron Scarpia, náčelník policie, což přináší fatální následky.

Ulička přízraků (Nightmare Alley)
r.: G. del Toro  |  USA/Mex  |  2021  |  139 min.  |   doporuč. přístup-
nost: 15 let  |  žánr: drama/krimi/thriller

V kriminálním dramatu představuje Bradley Cooper (Zrodila se 
hvězda) mladého ambiciózního umělce se zvláštním nadáním. Umí 
totiž zcela zmanipulovat lidi díky záplavě vhodně zvolených slov. 
Když se posléze spojí s psychiatričkou Lilith (Cate Blanchett) zjistí, 
že ta je mnohem nebezpečnější než on sám…

Utéct (Flugt)
r.: J. Poher Rasmussen  |  Dán/Fra/Nor  |  2021  |  93 min.  |  dopo-
ruč. přístupnost: 15 let  |  žánr: animovaný dokument

Amin Nawabi (pseudonym), 36letý uznávaný akademik, zápasí 
s  bolestivým tajemstvím, které skrývá už dvacet let. Obává se, 
že pravda by mu mohla zničit život, který si vybudoval pro sebe 

a svého budoucího manžela. O svůj příběh se podělí s režisérem 
Jonasem Poherem Rasmussenem, blízkým přítelem a spolužákem 
ze střední školy. Poprvé prostřednictvím animace vypráví Amin 
příběh mimořádné cesty dětského utečence z Afganistánu. Snímek 
díky srdečnému rozhovoru mezi Jonasem a Aminem představí ne-
zapomenutelný příběh sebepoznávání. Ukazuje, že pouze při kon-
frontaci s minulostí je možné vystavět budoucnost, a konstatuje 
univerzální pravdu, že až když přestaneme utíkat před tím, kým 
jsme, najdeme pravý význam slova domov.

V létě ti řeknu, jak se mám
r.: M. Ferencová  |  SR/ČR  |  2022  |  117 min.  |  doporuč. přístup-
nost: bez omezení  |  žánr: komedie

Komediální snímek mapuje životy bývalých spolužáků ze střední 
školy, dnešních čtyřicátníků, kteří jsou i roky po maturitě stále 
v kontaktu. Každý z nich má jiný životní příběh, jiné radosti i sta-
rosti, ale také tajemství, která do party vnášejí vtip i napětí. V hlav-
ních rolích Tereza Kostková, Ondřej Sokol a Tomáš Hofmann.

West Side Story
r.: S. Spielberg  |  USA  |  2021  |  156 min.  |  doporuč. přístupnost: 
bez omezení  |  žánr: muzikálové romantické drama

Legenda světového filmu Steven Spielberg si plní svůj sen a před-
stavuje svou verzi legendárního muzikálového díla s hudbou Leo-
narda Bernsteina z roku 1961. 
To se může pyšnit deseti Oscary a také nálepkou „nejslavnější mu-
zikál všech dob“.
Nesmrtelný příběh zakázané lásky a nesmiřitelné rivality dvou 
pouličních gangů jistě zaujme i v novém zpracování a zcela určitě 
osloví i dnešního diváka.
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Betlémské světlo
r.: J. Svěrák  |  ČR  |  2022  |  žánr: komedie

Proslulý tvůrčí tým, scénárista Zdeněk Svěrák, kameraman Vla-
dimír Smutný a režisér Jan Svěrák, přichází se svým svůj nejno-
vějším tvůrčím počinem. V komedii o spisovateli, kterému vstupují 
do reálného života fiktivní postavy z jeho knih, vystupuje plejáda 
českých herců v čele se Zdeňkem Svěrákem, Danielou Kolářovou, 
Vojtěchem Kotkem a Ondřejem Vetchým.

Poslední závod
r.: T. Hodan  |  ČR  |  2022  |  žánr: dobové drama

Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával závody 
doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako je-
diný Němec pravidelně zúčastňoval i českých závodů, které ostatní 
Němci z Krkonoš z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath 
se dobře znali a setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913, 
který měl tragické následky…


