
6. října – 20.00

13. října – 20.00

20. října – 20.00

27. října – 20.00

Životopisný / Drama
Česko / Irsko / Polsko / Slovensko
2020
118 min
ČSFD: 76 % 

Dokumentární
Česko
2017
52 min 
ČSFD: 77 %

Drama / Životopisný / Sportovní / Akční
USA / Francie
2019
152 min
ČSFD: 91 %

Dokumentární
Švédsko / Kanada / Velká Británie
2019
92 min
ČSFD: 79 %

 ŠARLATÁN 

 KRAJINA V TÍSNI 

 LE MANS ‘66 

 VYLIDNĚNO 

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného lé-
čitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je 
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého 
se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc 
tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznam-
nějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je 
člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním 
a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko vat a pomocí bylinek 
léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mi-
mořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními 
démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před 
sebou samým…

Vzpomínky na povodně před několika lety odešly s velkou 
vodou a dnes spíš Česko řeší problém sucha. Nový � lm z pro-
dukce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí souvisí. Bleskové 
záplavy i vysychání krajiny jsou projevem proměn globální-
ho klimatu i důsledkem našeho zacházení s přírodou. Film 
zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek špatného 
nakládání s českou krajinou. Jedná se o mezigenerační dia-
log akcentující dopad našeho jednání na životy našich dětí. 
Kombinuje výpovědi odborníků, záběry aktuálních problémů 
i animované sekvence.

Carroll Shelby začíná novou kariéru jako velmi vynalézavý 
konstruktér. Spolupracuje s týmem, do nějž patří i vynikající 
zkušební jezdec a britský šampión Ken Miles. A právě tento 
tým automobilových šílenců si najme Henry Ford II, aby navrhli 
a postavili dokonalé závodní auto. Proti nim stojí neporazitelné 
Ferrari, fyzikální zákony i jejich vlastní osobní démoni. Navzdory 
překážkám a omezením, které jim do cesty hází i samotný Ford, 
musí vyvinout revoluční vozidlo, které převálcuje každého 
konkurenta. Jejich úsilí si ale vybírá nemalou daň – těmto 
odvážným mužům to ale za vítězství stojí.

Zvláštní zpravodajka OSN pro přiměřené bydlení Leilani 
Farha cestuje po celém světě. Toronto, Barcelona, Londýn, 
New York – všude se opakuje stejná situace. Raketově ros-
tou nájmy, ale nikoli příjmy. Centra měst se vylidňují, jak 
lidé ze střední třídy nestačí čelit neblahému vývoji stále se 
zvyšujících cen. Jenže jejich někdejší byty zejí prázdnotou. 
Finanční skupiny zjistily, že v nemovitostech lze výhodně 
ukládat kapitál. A radnice jen obtížně hledají způsob, jak 
tento celosvětový trend zvrátit. Zasvěcený komentář dodá-
vají světově uznávané osobnosti: socioložka Saskia Sassen, 
nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz i spisovatel 
skrývající se před mafií Roberto Saviano.

Vstupné 90 Kč

Vstup zdarma!

Vstupné 70 Kč

Vstup zdarma!

ŘÍJEN

K I N O V Á N Í
pravidelné filmové projekce 
hraných i dokumentárních filmů

ve spolupráci s Aero� lms, Člověk v tísni 
a Kinedok za podpory městské části 

Praha-Vinoř

Více informací o plánovaných akcích se dozvíte na www.hoffmanuv-dvur.cz. Změna programu vyhrazena.

11. října – 16.00

Animovaný
Německo / Lucembursko / Belgie / Česko
2019, 87 min
ČSFD: 78 %

 FANY A PES 

Lipsko 1989. Dvanáctiletá dívka Fany se s láskou stará o Sputni-
ka, psa její nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou 
na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se 
však Sophie do třídy nevrátila… jako mnoho jiných uprchla 
s maminkou na Západ. Fany se odvážně vydává kamarádku 
hledat, chce jí vrátit psa Sputnika. Stane se tak  svědkem pohnu-
tých událostí, které změní budoucnost celé země. Příběh Fany 
líčí, ve shodě se skutečností, se smyslem pro detail a citem pro 
tehdejší atmosféru, průběh pokojné revoluce na podzim roku 
1989 z pohledu dítěte. Napínavý a zároveň laskavý animovaný 
� lm o síle přátelství a odvaze změnit historii se hluboce dotkne 
nejen mladých diváků.

Vstupné 50 Kč

NEDĚLNÍ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI


