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BOHEMIAN RHAPSODYBOHEMIAN RHAPSODY

CESTA DO PRAVĚKUCESTA DO PRAVĚKU

ZTRATILI JSME STALINAZTRATILI JSME STALINA

Komedie / Česko, 2018

Životopisný / Hudební, USA / VB, 2018

Dobrodružný / Rodinný / Československo,  1955

Režie: Rudolf Havlík, Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek a další
Do nedávna úspěšný Karel vyrazí s kamarádem zapít životní příkoří. Jaké je však jeho překvapení, když se po 
prohýřené noci a škodolibém zásahu pouťové čarodějky probouzí v ženském těle. Bláznivá komedie a nejna-
vštěvovanější český film minulého roku.

Režie: Bryan Singer, Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee a další
Strhující snímek oceněný čtyřmi Oscary nahlíží do zákulisí legendární britské skupiny Queen v čele s jednou 
z nejvýraznějších postav hudební scény minulého století za doprovodu nesmrtelných hitů, které si podmanily 
celý svět. 
/Po snímku bude promítán záznam z vystoupení skupiny Queen během koncertu Live Aid v roce 1985/

Režie: Karel Zeman, Hrají: Petr Herrmann, Vladimír Bejval, Josef Lukáš a další
Vypravte se s partou neohrožených kamarádů vstříc tvorům doby ledové a prehistorickým monstrům druho-
hor až na samý počátek života na Zemi. Snímek v nově restaurované verzi vysílaný k poctě mistra filmových 
efektů, jehož snímky předběhly svoji dobu. 
/Po snímku bude promítán záznam retro módní přehlídky z letošního srazu přátel značky Jawa v Ledcích/

21:30 Komedie / Drama / Francie / VB, 2017

Režie: Armando Iannucci, Hrají: Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs a další
V roce 1953 umírá jeden z nejmocnějších mužů tehdejšího světa. Zatímco komunističtí funkcionáři na poza-
dí chystaného pohřbu zápasí o uvolněný post a sovětský lid pláče, Vy se budete královsky bavit! Černá 
kome-die ukazující absurdnost tehdejších sovětských poměrů.

V srpnu se můžete těšit na: Ženy v běhu,Teroristku, Čertí brko a další ...


