Pátek 3. 8. od 19 hod.

BLACK PANTHER

Klub kafé: zavřeno

Akční | Dobrodružný | Sci-Fi | USA | 2018 | 134 minut | přístup od 12 let
Režie: Ryan Coogler Hrají: Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan
Téměř celá podívaná se odehrává v Africe, takže výprava je podle očekávání nádherná a divák se dočká spousty super nápadů na téma Jak skloubit folklor se sci-fi. Všemu navíc pomáhá
naprosto perfektní hudba Ludwiga Göranssona - dost možná nejnápaditější soundtrack ze všech marvelovských filmů. T’Challu nám dostatečně představila Občanská válka, takže
příběh na ni může plynule navázat a ačkoliv vlastně vypráví o dalším zrodu dalšího superhrdiny, dělá to alespoň poměrně neokoukaně, po svém a se skvělými herci. Vstupné: 70,- Kč

Pátek 10. 8. od 20 hod.

TÁTOVA VOLHA

Klub kafé od 19 hod.
Režie: Jiří Vejdělek Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Eva Holubová,
Hana Maciuchová, Emília Vášáryová, Martin Myšička, Boleslav Polívka

Česká komedie | Drama | 2018 | 90 minut | Přístupné všem

Režisér Jiří Vejdělek vás zve na „ emotivní, napínavou, zábavnou jízdu se skvělými hereckými výkony.“ Vstupné: 70,- Kč

Pátek 17. 8. od 19 hod.

KRÁLÍČEK PETR

Klub kafé: zavřeno

Dětský | Rodinný | Animovaný | Komedie | Dobrodružný |Fantasy | USA | 2018 | 95 minut
Moc příjemná rodinná pohádka o boji přírody s člověkem. Dá se říci, že je to zvířecí variace na Sám Doma. Vyniknou všechna zúčastněná zvířata, potěší i humor a překvapivě
inteligentní dialogy. Moc hezky se na to kouká, je to moderní, má to švih a film potěší jak děti tak dospělé. Vstupné: 40,- Kč

Pátek 24. 8. od 20 hod.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Klub kafé od 19 hod.

Česká komedie | 2018 | 89 minut | Nevhodné do 12 let
Režie: Tomáš Svoboda Hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová
Film vtipem jenom srší, a i když se to ze začátku nezdá, jedná se o zajímavý námět, který byl velmi dobře zpracován. Filmu dominuje humor, romantická linka spíš děj dokresluje. Anna
Polívková jako vždy střihla svou roli naprosto výborně. Vstupné: 70,- Kč

Pátek 31. 8. od 19 hod.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Klub kafé: zavřeno

Český | Animovaný | Komedie | 2017 | 85 minut | Přístupné
Režie: Martin Kotík, Inna Jevlannikova Hrají: Helena Štáchová, Martin Dejdar, Jiří Lábus, Václav Vydra nejml. a další.
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství.
Vstupné: 40,- Kč

Pátek 7. 9. od 20 hod.

STUDENÁ VÁLKA

Klub kafé od 19 hod.

TLUMOČNÍK

Klub kafé od 19 hod.

VZPOMÍNKA NA MILOŠE FORMANA

Klub kafé od 19 hod.

Drama | Romantický | Polsko | Francie | Velká Británie | 2018 | 89 minut | Přístupné od 12 let | Oceněno ČSFD 81 %
Režie: Paweł Pawlikowski držitel Oscara za film IDA
Studená válka je režisérský balzám, pro každého, kdo chce vnímat silný příběh lásky plný kotrmelců s perfektně drsně poetickým zakončením. Film má vždy nedovyprávěnou
scénu, která se dokončí až v další scéně. Scény z baru budete mít v hlavě dlouho, bohémskost a touha po svobodě versus osudová láska. Je vyslovená radost sledovat tenhle film
na plátně a užívat si mistrovské režie, kvalitních hereckých výkonů hlavních představitelů a skvělé hudební složky filmu. Vstupné: 80,- Kč

Pátek 21. 9. od 20 hod.

Tragikomedie | Road movie | Slovensko | Česko | Rakousko | 2018 | 113 minut | Přístupné od 12 let
Režie: Martin Šulík Hrají: Jiří Menzel, Peter Simonischek a další
Martin Šulík dokázal natočit naprosto skvělý lidský příběh, který umí správně dojmout. Tak, jak málokterý film, což je výjimečné. Tady funguje vše: herecké výkony skvělé, příběh
naprosto skvělý a přesně hodící se hudba do filmu. Příběh je vyprávěn tak, že zaujme, ani chvíli nenudí, dává smysl, občas je i vtipný a občas je i dost silný a dojemný, hlavně na
konci. Do toho spousty záběrů krásné slovenské krajiny. Vstupné: 70,- Kč

Pátek 5. 10. od 20 hod.

Kultovní film Miloše Formana. Vstupné: 40,- Kč

Neděle 28. 10. od 15 hod.

DIVADLO

DS MILETÍN: STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Klub kafé otevřeno

Divadelní soubor Miletín přijíždí k nám do Lužan společně s námi oslavit 100. výročí naší republiky s vystoupením na motivy
A. Jiráska, hodícím se právě k této příležitosti. Vstupné: 50,- Kč

