
22. září – 20.00

29. září – 20.00

15. září – 20.00

Drama / Životopisný
Česko
2020
105 min
ČSFD: 60 %

Dokumentární
Německo
2019
90 min
ČSFD: 69 %

Dokumentární
Česko
2020
100 min
ČSFD: 89 %

 HAVEL 

 AHOJ ROBOTE 

 V SÍTI 

Humanoidní roboti se začleňují do života na planetě stále 
více. Pracují na recepcích, v obchodních centrech nebo jako 
kuchaři či turističtí průvodci. A pomalu se vkrádají i do našich 
každodenních osobních životů.
Mladý Texasan Chuck a japonská starší dáma Sakuraj mají 
jedno společné – trpí samotou. Chuck si rodinu ještě nezaložil, 
na Sakuraj nemají děti a vnoučata tolik času. Do života obou 
nyní proniká nečekaný přírůstek – robot vybavený umělou 
inteligencí, jenž jim má dělat společnost. Dokonalá žena a věč-
né dítě se pokusí nahradit prázdná místa. Vzniklé interakce se 
pohybují na hraně komedie a tísnivosti. Je hledání blízkosti 
u stále ještě nemotorných programů neetické a zoufalé, nebo 
jsou hrdinové dokumentu jen o pár let napřed? Bude vztah 
s dokonalou umělou inteligencí stejně hodnotný jako s druhou 
lidskou bytostí?

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. 
Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované 
téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými 
rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných pro� lů na so-
ciálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích 
dětských pokojíků, postavených ve � lmovém ateliéru, chatují 
a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu 
vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex 
prostřednictvím videohovoru, posílá fotogra� e svých přirození, 
odkazy na porno nebo se dívky dokonce pokouší vydírat. Do-
kumentární � lm vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias 
„dvanáctiletých dívek“ od castingu až po osobní schůzky, kde 
se s predátory setkávají tváří v tvář pod dohledem ochranky 
a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak obracejí proti 
svým strůjcům a z lovců se stávají lovení.

Vstupné 90 Kč

Vstup zdarma!

Vstupné 70 Kč

ZÁŘÍ

Celovečerní � lm Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších 
osob naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl 
slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní 
život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pro-
následování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby 
a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah 
s manželkou Olgou. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 
a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny 
od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes 
bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí 
osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou 
ale až v druhém plánu, � lm Havel nabízí především velký, vzru-
šující a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho. Scénář 
k � lmu vznikal tři roky, řada dramatických momentů vychází 
z faktů, jiné už ale vznikly v autorské licenci. „Havel je hraný � lm, 
ne učebnice. Jak říkají všichni velcí vypravěči – ‚Nikdy nenechte 
stát fakta v cestě dobrému příběhu‘,“ zdůrazňuje režisér Horák, 
jenž je společně s Rudolfem Suchánkem i autorem scénáře.

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.


