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Film-Bez záruky Nechte se překvapit

Máte rádi překvapení? Přijdte a nechte se (příjemně) překvapit 
filmem, který jste nejspíš ještě neviděli! Zaručeně odehrajeme 
film. Nezaručíme, že se Vám bude líbit. Nezaručíme žánr, 
zaručíme kvalitu. Zaručeně předem neplatíte vstupné. To 
zaplatíte až při odchodu a jen takové, jaké si film podle Vás 
zaslouží.  
 Nevhodný mládeži do 15 let.
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Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na 
internetu objeví video, v němž se oddává sexu se svým 
manželem. Nenápadná třicátnice je proto postavená před 
rodiče svých žáků, kteří mají rozhodnout o jejím setrvání v 
učitelském sboru na prestižní střední škole. Nekonvenční, 
satirický film režiséra Radua Judeho upoutal porotu MFF 
Berlinale, kde získal Zlatého medvěda. Přináší humorný a 
dráždivý pohled na současnou pokrytectvím nasáklou 
společnost libující si v předsudcích a ponížení. 

Smolný pich aneb Pitomý porno

Drama/Komedie/Erotický/Rumunsko/Chorvatsko/Česko/ 
Lucembursko, 2021, 106 min
Režie: Radu Jude
Hrají: Katia Pascariu, Kristina Cepraga, Tudorel Filimon, Andi 
Vasluianu, Dana Voicu, Petra Nesvačilová 
Mládeži do 18 let nepřístupný,   Vstupné 125 Korun
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cestovatelská přednáška

Radek Groh
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horolezecká přednáška s filmem

Nebeská past
Promítání filmu Nebeská past  a následná beseda a 
vyprávění horolezce Radoslava „Radara”Groha o letošním 
dramatickém prvovýstupu s Márou Holečkem západní 
stěnou Baruntse /7129m/ a jejich 4 denním uvěznění pod 
vrcholem hory. V novopackém kině od 19.hod.
Vstupné 125 Korun
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Komedie,Drama,Česko, 2021, 99 min
Režie, scénář: Petr Kolečko
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková, Petra 
Hřebíčková, Jiří Langmajer, Štěpán Kozub, Martina Czyžová, Taťjana 
Medvecká
Mládeži přístupný, Vstupné125 Korun

Corpus Christi
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Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé 
duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním 
rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je 
propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, 
převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá 
péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického 
pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená 
tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit 
své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

Drama,Polsko, 2019, 115 min
Režie: Jan Komasa
Hrají: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, 
Tomasz Ziętek, Barbara Kurzaj, Leszek Lichota,
Mládeži přístupný od 15 let , Vstupné 125 Korun
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Malířka a zloděj
Mladá česká umělkyně Barbora Kysilková žijící v Oslu je zoufalá 
z krádeže dvou svých obrazů. U soudu osloví jejich zloděje a 
poprosí jej, aby jí stál modelem pro portrét. Postupně se začne 
vytvářet zvláštní, těžko uvěřitelný vztah a zároveň vzniká 
neoddělitelné pouto, které tyto lidské bytosti spojí navždycky. 
Původně krátký dokument o jedné loupeži se proměnil v 
mnohovrstevnatý příběh o kreativním procesu, meandrech 
lidských vztahů, možnosti dostat druhou šanci a smyslu života 
jako takového. Výjimečný dokument s českou stopou, který 
nadchnul festivaly, kritiky i diváky po celém světě.
Dokumentární, Norsko, 2020, 102 min
Režie: Benjamin Ree
Hrají: Karl Bertil-Nordland, Barbora Kysilková, Øystein Stene
Nepřístupné pro děti do 15 let,  Vstupné 100Korun
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Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” 
Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst 
chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný 
černošský klavírista Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) si ho proto 
najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech 
amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, 
ale o to mazanější. Dr. Don je jeho protikladem: kultivovaný 
génius jemných mravů a pevných zásad. Aby společně překonali 
nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz 
předsudky a humorné přešlapy. 
Originální komedie Zelená kniha (Green Book) získala tři 
Oscary včetně sošky pro Nejlepší film.

Zelená kniha

Drama / komedie / road movie / USA / 2018 / 130 min
Režie: Peter Farrelly
Hrají: Viggo Mortensen, Maheshala Ali, Linda Cardellini
Nevhodný mládeži do 12 let, vstupné 125 Korun
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Přijdě se podívat na prezentaci a vyhlášení nejlepších fotografií 
pořízených na  letošní fotografické dílně v Roškopově.
Pro veřejnost, Vstupné zdarma

Vyhlášení fotografické soutěže
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duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním 
rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je 
propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, 
převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá 
péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického 
pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená 
tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit 
své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

Drama,Polsko, 2019, 115 min
Režie: Jan Komasa
Hrají: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, 
Tomasz Ziętek, Barbara Kurzaj, Leszek Lichota,
Mládeži přístupný od 15 let,  Vstupné 125 Korun
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Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do 
důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a 
nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho 
rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už 
nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho 
dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se 
nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka 
Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy považovala za svůj 
velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není 
tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 
let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana 
Chýlková).
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