01.–10.				
KRAJINA VE STÍNU

19.10.				 18:00
PRO
BALÍK PRACHŮ
Tom je zloděj, ale city k Annie ho přimějí napravit hříchy. Rozhodne se vzdát

18:00

Historické drama režiséra Bohdana Slámy Krajina ve stínu je kronikou lidí
a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století.
ČR, 2020 | hrají M. Borová, S. Majer, C. Kassai | režie B. Sláma
nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 135 minut

03.–4.10.			
ŠARLATÁN

a odevzdat státu peníze, které ukradl, výměnou za čistý trestní rejstřík. Dva
agenti Nivens a Hall jsou v šoku, když zjistí, že Tom je skutečný lupič, a v jeho
penězích uvidí vstupenku do lepšího života. Tak začíná hra na kočku a myš,
ve které se do sebe zamotá dobro i zlo.
USA, 2020 | hrají L. Neeson, K. Walsh, A. Ramos | režie M. Williams
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 92 minut

18:00

Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších
osobností politického i kulturního života.
ČR, Irsko, Polsko, 2020 | hrají I. Trojan, J. Loj, J. Pokorná | režie A. Holland
nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 118 minut

09.–11.10.		
BÁBOVKY

Pro balík prachů

12.10.				
LÉTO 85

14.10.				
NADĚJE

Karel

18:00

Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá v nové komedii Elyas M´Barek známý z komedií Fakjů a z Téměř
dokonalých tajemství.
Německo, 2020 | hrají E. M´Barek, F. Lau, P. Rojinski | režie S. Verhoeven
český dabing • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 111 minut

28.10.				
GREENLAND:
POSLEDNÍ ÚKRYT

Léto 85

18:00

John s manželkou a malým synem se vydávají na nebezpečnou cestu, aby
našli útočiště, před obrovskou kometou rychle se blížící k Zemi. Budeme
svědky zběsilého útěku do bezpečí. Podaří se jim najít poslední úkryt před
globální apokalypsou a najít nový bezpečny domov?
USA, 2020 | hrají G. Butler, M. Baccarin, S. Glenn | režie R. R. Waugh
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 119 minut

Naděje

18:00

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka,
jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
ČR, 2020 | režie O. Malířová Špátová
přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč • 127 minut

18:00

26.–27.10.		
NIGHTLIFE:
NA TAHU

18:00

Silné drama dává své hlavní hrdince jen slabou naději, když lékaři den před
vánocemi zjistí, že má neléčitelný nádor. Ze života jí zničehonic zbývá už jen
opravdu málo a ta největší zkouška čeká na vztah s jejím mužem. Šance na
přežití není žádná, mají nějakou naději alespoň oni dva?
Norsko, Švédsko, 2019 | hrají A. B. Hovig, S. Skarsgard, J. Joner | režie M. Sødahl
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 126 minut

15.–18.10.		
KAREL

Chlast

18:00

Pobřeží Francie, léto 1985, v rádiích zní The Cure, Bananarama a Rod Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího charismatického Davida. Společné zážitky nabývají na intenzitě, než se vše osudově zvrtne a Alexis se stává
hlavním podezřelým v policejním vyšetřování…
Francie, 2020 | hrají F. Lefebvre, B. Voisin, P. Velge | režie F. Ozon
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 100 Kč • 100 minut

22.–25.10.		
KAREL

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka,
jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
ČR, 2020 | režie O. Malířová Špátová
přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč • 127 minut

18:00

Film podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom,
že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem.
ČR, 2020 | hrají O. Vetchý, J. Plodková, L. Vlasáková | režie R. Havlík
nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 97 minut

18:00

Existuje teorie, že mírná podnapilost otevírá mysl a zvyšuje kreativitu.
Martin a jeho tři přátelé, všichni znavení středoškolští učitelé, se pustí
do experimentu spočívajícího v tom, že si během pracovního dne udržují stálou hladinku. Jestliže Churchill vyhrál druhou světovou válku v
alkoholovém oparu, co by pár kapek mohlo znamenat pro ně a jejich
studenty?
Dánsko, 2020 | hrají M. Mikkelsen, T. Bo Larsen, L. Ranthe | režie T. Vinterberg
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 110 Kč • 117 minut

05.–8.10.		
JEDEN SVĚT 2020

22. ročník mezinárodního festivalu o lidských právech pořádá společnost
Člověk v tísni, o. p. s. a T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace
pod záštitou starosty města Rožnov pod Radhoštěm Radima Holiše.
Pondělí 5. 10.
16:45 Češi jsou výborní houbaři, 18:00 Pro Samu, 20:15 Postiženi muzikou
Úterý 6. 10.
16:45 Autoportrét, 18:30 Ztracený domov, 20:15 Válka umění
Středa 7. 10.
16:45 Mládenecký byt, 18:15 Loď Sea-Watch 3, 20:30 Čínský umělec v exilu
Čtvrtek 8. 10.
16:45 Mai Khoi & The Dissidents, 18:15 Půlnoční rodina, 20:15 Země medu

21.10.				
CHLAST

Červený střevíček a 7 statečných

29.10.–1.11.
18:00
ČERVENÝ STŘEVÍČEK
A 7 STATEČNÝCH

Baculka Sněhurka najde pár kouzelných střevíčků, které ji promění na hubenou krasotinku. Střevíce však patří zlé čarodějnici a ta použije veškerá kouzla
a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby to nestačilo, do cesty se jí musí ještě
připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu. Pokud totiž dostanou polibek od krásné ženy, bude zrušena kletba a z nich se znovu stanou
udatní princové.
Jižní Korea, 2019 | v originálním znění Ch. G. Moretz, S. Claflin, G. Gershon | režie Sung-ho Hong
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 83 minut

