
PROGRAM KINA CENTRUM ČERVEN 2021

3. – 4. 6. 17:00 VS DUŠE 2D 120 Kč
5. – 6. 6. 15:00 VS DUŠE 3D 140 Kč
Rodinný, animovaný, USA, 100‘, dabing, premiéra
Co dělá  člověka… člověkem? Pixar  Animation Studios  uvádí  celovečerní  film Duše,  ve  kterém se
představí  středoškolský  učitel  hudební  výchovy  Joe  Gardner,  který  dostane  životní  šanci  hrát  v
proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před,
což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky
i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22, která však vůbec nechápe, čím je
zrovna lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak
skvělé, sám získává odpovědi na otázky, které si sám nesčetněkrát kladl.

3. – 4. 6. 18:00 MS 110 Kč
JEŠTĚ MÁME ČAS
Drama, Kanada, VB, Dánsko, 112‘, titulky, 12+, premiéra
Viggo Mortensen (Tohle je náš svět, Zelená kniha) v hlavní roli svého režijního debutu inspirovaného
vlastním dětstvím a dospíváním. Liberální John žije ve slunné Kalifornii  obklopen milující  rodinou,
daleko od provinčních hodnot tvrdého a homofobního otce (Lance Henriksen). Ve chvíli, kdy se u otce
projeví příznaky stařecké demence, cítí John povinnost překonat křivdy minulosti a postarat se o
něho. Upřímné drama o odpuštění, zodpovědnosti a křehkosti rodinných vztahů, které zazářilo ve
výběrech MFF Cannes, Toronta nebo Sundance nám připomene, že říct si to nejdůležitější je potřeba
včas. 

3. – 4. 6. 19:30 VS 120 Kč
5. – 6. 6. 17:30 VS
NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
Krimi, Drama, thriller, 113‘, thriller, titulky, 15+, premiéra
Cassandra (Carey Mulligan) hraje zvláštní hru. Chodí do barů, předstírá v nich těžkou opilost, nechává
se sbalit chlápky, kteří v ní vidí snadnou kořist, a když má dojít k „nejlepšímu“, tak na ně nemilosrdně
zaútočí. Útoky bývají spíš psychického rázu, ale její oběti i tak poznamenávají velmi bolestivě. A proč
to  bývalá  perspektivní  medička  dělá?  Protože  na  vysoké  potkala  kluka,  který  jí  způsobil  takové
trauma, že rezignovala úplně na všechno, opustila školu, vrátila se k rodičům, začala pracovat jako
servírka v kavárně a jediné, co jí jakž takž baví, jsou výše uvedené noční lovy. Tenhle koníček nabere
novou dynamiku ve chvíli,  kdy se v jejím životě znovu objeví „pachatel“ jejího současného stavu,
pohledný pediatr Ryan (Bo Burnham). S ním přichází lehké znejistění, co že se to vlastně tenkrát na
vysoké doopravdy stalo, protože Ryan se chová jako by nic, dokonce začne s Cassandrou flirtovat a
nebrání se ani představě, že by z toho mohlo vzejít  něco vážnějšího. Cassandra jeho city, zdá se,
opětuje. Protože se ale pohybujeme v žánru cynického thrilleru, je jasné, že tahle nadějná mladá žena
milostné mimikry používá k tomu, aby zosnovala plán pomsty, proti kterému budou její dosavadní
barové eskapády pouhými kanadskými žertíky. 

5. – 6. 6. 20:15 VS 120 Kč
ZEMĚ NOMÁDŮ
Road movie, USA, Německo, 108‘, titulky, premiéra 
Neokázalé  drama  je  citlivě  vystavěno  kolem  postavy  ovdovělé  šedesátnice  Fern  (opět  úchvatná
Frances  McDormand),  nalézající  životní  sílu  v  cestování  napříč  Amerikou  ve  svém  příbytku,  bílé
dodávce, a kolem četných setkání s podobně naladěnými novodobými „kočovníky“. Přívětivý film s
nesmírnou duší.



7. 6. 17:00 MS 80 Kč
MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
Animovaný, rodinný, povídkový, ČR, 45‘
Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět. Ten velký, to je Nedvěd, a ten
mrňous zase Miška. Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá
věčně hladová bříška. V povídkovém filmu Mlsné medvědí příběhy mají obzvlášť napilno. Uvidíte, jak
se tito zábavní chlupáči seznámili,  jak spolu vaří nebo ochutnávají  lanýže, jak v létě slaví Vánoce,
které každou zimu prospí, i jak se usmiřuje medvědí hádka. Dokonce je čeká obrovská hostina, kam
dorazí medvědi z celého světa. Příběhy plné vtipu, dobrodružství a ponaučení ocení nejmenší diváci i
jejich starší sourozenci a rodiče. Takže hurá na medvědy!

7. – 9. 6. 18:30 VS 120 Kč
NAPĚTÍ
Horor, VB, 92‘, titulky, 12+, premiéra
Londýn,  zima 1974.  Celá Británie se kvůli  hornickým stávkám připravuje na výpadky elektrického
proudu. V tuto nejistou dobu začínající zdravotní sestra Val poprvé přichází do kdysi významné, ale
dnes již hodně zanedbané Východní londýnské královské nemocnice. Val je sirotkem a to, že se stala
zdravotní  sestrou,  je  jejím splněným snem.  Naivní  iluze  začíná ztrácet  hned po příchodu,  kdy  se
setkává s přísnou vrchní sestrou, která ji vysvětlí, jaká pravidla musí bezpodmínečně a bez diskusí
dodržovat. Jedním z těch pravidel je i to, že sestra se musí své práci naprosto odevzdat a obětovat. V
její první den byla většina pacientů a zaměstnanců kvůli očekávaným výpadkům elektřiny evakuována
do jiné nemocnice. Může se zdát, že o to méně bude mít Val práce, ale bohužel je jedna z mála, která
musí zůstat na noční směnu. Ocitá se v temné, ponuré, rozpadající se a téměř opuštěné budově, kde
jen několik zaměstnanců a nemohoucích pacientů neschopných převozu. Světla zhasnou, nemocnicí
pomalu protéká šero měnící se v temnotu. V té temnotě se něco skrývá. Děsivé a nelidské zlo. A
Valina nevinnost je přesně to, co skryté zlo probudilo.

7. 6. 19:30 MS 120 Kč  FILMOVÝ KLUB 100 Kč
SLUŽEBNÍCI
Drama, Slovensko, ČR, Rumunsko, Irsko, 88‘, titulky, 12+, premiéra
Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu.
Jejich  učitelé  ze  strachu  před  zrušením  kněžského  semináře  vychovávají  bohoslovce  do  podoby
vyhovující  komunistické  straně.  Každý  z  mladých  seminaristů  se  musí  rozhodnout,  zda  podlehne
pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku
Státní bezpečnosti.
 
8. 6.  17:00 MS 100 Kč
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
Animovaný, rodinný, Rusko, 88‘, dabing
Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srdce dětí i dospělých na celém
světě. A tentokrát s pořádnou porcí písniček! Máša je zvědavé, chytré a neposedné děvčátko, které
žije ve staré železniční stanici v lese. Její nejlepší kamarád je dobrosrdečný medvěd, který dříve býval
cirkusovým artistou. Máša miluje dobrodružství a objevování světa a je doslova magnet na potíže.
Takže  starostlivý  medvěd  mívá  většinou  plné  packy  práce,  aby  její  lumpárny  napravoval.  Ve  13
příbězích se s malou nezbedou a trpělivým chlupáčem vydáme do slunné Itálie, zažijeme karnevalové
rytmy či objevíme kouzlo Paříže. Díky Máše a jejím kamarádům se spolu s ní staneme šerifem na
Divokém  západě  i  Robinem  Hoodem  v  anglických  lesích.  Ale  hlavně  s  nimi  zažijeme  spoustu
dobrodružství, vyvedeme nespočet lumpáren a zazpíváme si.

8. 6. 19:30 MS 130 Kč
BÁBOVKY
Komedie, romantický, drama, ČR, SR, 97‘, 12+



Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž
propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nejsložitější sítě,
která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a
vášeň.  Bábovky mapují  současné partnerské i  rodinné vztahy,  ukazují  zábavné a trefné situace z
každodenního života, které zná každý z nás.

9. 6. 17:30 MS 120 Kč
PRINCOVA CESTA
Animovaný, Francie, Lucembursko, 77‘, dabing, premiéra 
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládného a zraněného
starce,  netuší,  jak  velké  tajemství  před  ním  leží.  Prošedivělý  muž  je  princem,  který  pochází  z
neznámého kontinentu.  Mezi  ním a  mladíkem se  začne  odvíjet  překvapivé  přátelství.  V  Tomově
světě, z něhož se vytratila radost, nadšení i smysl pro dobrodružství působí pošetilý starý princ jako
zjevení, které ale ne všichni vítají s nadšením. Dva přátele čeká magická cesta za poznáním, která
vede skrze podivuhodné velkoměsto až do neprobádaných hlubin lesa. Film Jeana-François Laguionie
a Xaviera Picarda je okouzlující poklonou imaginaci a ódou na přátelství nespoutané konvencemi

9. 6. 19:45 MS 120 Kč
ŽÁBY BEZ JAZYKA
Drama, ČR, Slovensko, 116‘, 15+, premiéra
Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. (Jaroslav Plesl) a jeho nejbližší rodiny. Jaroslav K. bojuje o
svoje děti, a aby je získal od svojí krásné ženy Blanky (Jazmína Cigáneková), musí se vyrovnat nejen se
svojí dominantní matkou Dorotou (Regina Rázlová), ale hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími
stránkami a démony. Na jeho metaforické cestě, která je strukturovaná jako počítačová hra, bude
muset obětovat víc než by kdokoliv z diváků předpokládal.

10. 6. 17:30 MS 100 Kč
GRÉTA
Dokumentární, Švédsko, 98‘, titulky, premiéra
Příběh  dospívající  aktivistky  Grety  Thunbergové  je  vyprávěn  prostřednictvím  působivých,  dosud
nevídaných záběrů. Počínaje školní stávkou jednoho člověka pro klima před Švédským Parlamentem,
režisér Grossman sleduje Gretu – stydlivou školačku s Aspergerovým syndromem – v jejím vzestupu k
výjimečnosti a jejím podněcování povědomí o globálním dopadu tím, že podněcuje školní stávky po
celém světě. Film vrcholí úžasnou větrnou cestou přes Atlantský oceán, aby promluvila na summitu
OSN. 

10. – 13. 6. 18:30 VS 130 Kč
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Horor, USA, 97‘, titulky, 12+, premiéra
Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol potravního řetězce.
Reagovali na jakýkoliv zvuk a jeho původce bleskově zlikvidovali. Abbottovi přežili i díky tomu, že se
kvůli  nejstarší  dceři  naučili  všichni  komunikovat  posunkovou  řečí.  Jenže  ani  to  jim  nakonec
nepomohlo, otevřený střet s vetřelci nepřežil otec Lee (John Krasinski) a matka Evelyn (Emily Blunt)
zůstala se třemi dětmi (z nichž jedno je novorozeně) úplně sama. Pragmatické ženě je jasné, že přežít
dokážou jen s pomocí dalších přeživších. Právě tak začíná příběh druhé části Tichého místa. Abbottovi
opouštějí svou farmu, díky systému přísných pravidel relativně bezpečné útočiště.  Vydávají se na
extrémně nebezpečnou  pouť,  na  jejímž  konci  snad  čeká  někdo,  kdo  jim  pomůže.  Během svého
putování si však uvědomí, že stejně velké nebezpečí jako od nezvaných hostů z jiné planety, jim může
hrozit od jejich vlastních lidí, k nimž se upínali jako k poslední naději na záchranu. Jak říká cynický
drsňák (Cillian Murphy), ke kterému se přidají: „Lidi, co zůstali, si zachránit rozhodně nezaslouží.“ 



10. – 11. 6. 20:00 MS 120 Kč
TICHÝ SPOLEČNÍK
Komedie, drama, ČR, 100‘, 12+, premiéra
Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovácku. Život i čas tady plynou trochu jinak a
Lenka  si  po  rozvodu  potřebuje  oddychnout  a  dobít  baterky.  Trefí  se  do  doby,  kdy  se  její  otec
rozhodne potopit na dno přehrady, aby na zahradě zatopeného domu našel zakopanou bednu se
slivovicí.  Na  místním  hřbitově  navíc  právě  došlo  místo.  Rozšíření  není  možné,  zpopelnění  zcela
nemyslitelné! Božský klid tak naruší debaty o nápadu místního pobudy začít pohřbívat na stojáka.
Každý k tomu má co říct a takhle živo tu dlouho nebylo. A Lenčino cvičení tai-chi na zahradě taky
působí hodně nepatřičně. Co nakonec čeká příštího nebožtíka? A hlavně – kdy a kdo to bude?

11. 6. 17:30 MS 120 Kč
ANNY
Dokumentární, ČR, 67‘, 15+, premiéra
Nový  časosběrný  dokument  Heleny  Třeštíkové  sleduje  příběh  stárnoucí  prostitutky  Anny.  Film  ji
sleduje od konce syrových devadesátých let v kulisách nočních pražských ulic a veřejných záchodků.
Přestože žije na společenském dně, ona sama nikdy neztrácí svou lidskou důstojnost, humor nebo
víru ve štěstí. Anny není nikdy na dně. Má tři  odrostlé děti, je dvakrát rozvedená a pracuje jako
toaletářka. Ve 46 letech chce na Vánoce přilepšit vnoučatům, a proto se dobrovolně vydává na dráhu
příležitostné pouliční prostitutky. Film Anny zachycuje 16 let životního příběhu svérázné ženy, která
vždycky vidí raději nebe nežli dno. Hledá lásku, vzdoruje smůle i nemocem, ale všechny své životní
obtíže bere s jadrným humorem a praktickým nadhledem. Nikdy nehodlá fňukat. Navíc se seznámí se
společností Rozkoš bez rizika, která prostitutkám na ulici pomáhá a hraje s nimi originální divadelní
hry, v nichž Anny nachází svůj další talent. 

12. 6. 15:30 VS 100 Kč
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Pohádka, fantazy, ČR, 112‘
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien.
Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli,
kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v
čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena
ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté
srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit

12. – 13. 6. 19:00 MS 110 Kč
RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI
Komedie, drama, Dánsko, 116‘, titulky, 15+, premiéra
Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři poté, co jeho manželka zemřela při
tragické  nehodě  vlaku.  Zda  se,  že  to  byla  pouze  nešťastná  shoda  náhod,  dokud  se  neobjeví
matematický geek Otto se svými dvěma excentrickými kolegy Lennartem a Emmenthalerem. Otto
také cestoval ve zničeném vlaku. A je přesvědčený, že za tím někdo musel být. Jak se hromadí stopy,
Markusovi je jasné, že mohlo jí o pečlivě naplánovaný atentát, jehož obětí se nakonec náhodou stala
jeho  manželka.  Komedie  Anderse  Thomase  Jensena  je  moderní  bajkou  o  solidaritě,  náhodnosti
vesmíru… a, no, o smyslu života. 

13. 6. 15:30 VS 100 Kč
PINOCCHIO
Dobrodružný, rodinný, Itálie, VB, Francie, 125‘, dabing
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna
nejvzornější  klučina  a  nechá se  lehce svést  k  rošťárnám,  díky  nimž prožívá  nespočet  napínavých
dobrodružsví.  Jednoho  dne  je  podveden,  unesen  a  honí  ho  bandité  tajemným  světem  plným



neuvěřitelných nestvůr – z břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se
Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem?

14. – 16. 6. 17:00 VS 120 Kč
CRUELLA
Komedie, USA, 134‘, dabing, premiéra
Držitelka Oscara® Emma Stoneová („La La Land“) září ve zcela novém celovečerním filmu „Cruella“ od
společnosti Disney.  Film se  odehrává v  době londýnské punckrockové revoluce 70.  let  a  sleduje
vzpurné  počátky  nechvalně  proslulé  módní  darebačky,  Cruelly  de  Vil.  Mladá,  chytrá  a  kreativní
podvodnice Estella je odhodlaná se prosadit ve světě módy. Spřátelí se s dvojicí mladých zlodějů,
kteří oceňují její zálibu v rošťárnách. Jednoho dne se Estelle podaří zaujmout pozornost ohromně šik
a děsivě haute módní legendy, baronky von Hellman, jenž ztvárnila dvojnásobná držitelka Oscara
Emma Thompsonová („Howardův konec“, „Rozum &Cit “). Jejich vztah však uvádí do pohybu souhrn
událostí a odhalení. Estella se rozhodne přijmout svou temnou stránku a stává se drsnou, módní a
pomstychtivou Cruellou. 

14. 6. 18:00 MS 60 Kč SENIOR KLUB 
ŠARLATÁN
Životopisný, drama, ČR, Irsko, Polsko, SR, 118‘, 12+
Strhující  životopisné  drama  inspirované  skutečným  příběhem  výjimečného  muže  obdařeného
léčitelskými schopnostmi.
Příběh je inspirován 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.  Mikolášek  je  člověk  bez  odborného
lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek
léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny
bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým… 

14. – 15. 6. 20:00 VS 110 Kč
SHORTA
Akční, thriller, Dánsko, 108‘, 15+, titulky
Je nejasné, co se přesně stalo, když byl devatenáctiletý Talib Ben Hassi v policejní vazbě. Policisté Jens
a Mike jsou na běžné hlídce v kodaňském ghettu ve chvíli, kdy v rádiu oznámí Talibovu smrt. Zpráva
roznítí  nekontrolovatelný  vztek  mezi  mládeží  v  ghettu,  kteří  touží  po  odplatě.  Najednou  se  oba
policisté ocitají v pastí a musí bojovat zuby nehty, aby našli cestu ven. Nadčasový thriller o policejní
brutalitě  a rasovém napětí vás  stejně jako francouzský  film Bídníci  nenechá chladným vůči  násilí
všude kolem. 

15. 6. 18:00 MS 100 Kč
SVĚT PODLE MUCHY
Dokumentární, ČR, 100‘, 12+, premiéra
Představujeme  osud  jednoho  z  nejslavnějších  českých  malířů  jako  cestu  za  nalezením  umělecké
identity a touhu jedince dát svému životu smysl. Příběh Alfonse Muchy vypráví jeho syn Jiří, který se
psaním otcovy biografie vyrovnává s jeho odkazem a otázkou, proč otec na vrcholu slávy opustil
Paříž, bohatství i současné umělecké prostředí a usiloval o návrat do Čech. Jiří Mucha se pohybuje v
prostorách  starobylého  bytu  na  Hradčanském  náměstí,  který  je  plný  odkazů  na  Alfonse  Muchu.
Vnímáme i  vyprávění  o  jeho vlastním životě a době.  Na všem navíc  leží  stín otcovy slávy  a  tíha
komunistického režimu. Dosud nepublikované rodinné archivy a Alfonsovy paměti doplňujeme námi
vytvořenými dobovými záběry a animacemi. Mucha coby „selfmademan“ se stal jednou z prvních
uměleckých  celebrit  rodící  se  „mass  culture“.  Jeho  svébytný  styl  ovlivnil  v  budoucnu  mnoho
výtvarníků  a  v  uměleckém  světě  je  jeho  vliv  patrný  dodnes.  Odráží  se  zejména  ve  streetartu,
plakátech pro hudební styl „psychedelic rock“ a japonském „manga“ komiksu. V dokumentu vystoupí



Stanley Mouse, výtvarník a autor plakátů pro hudebníky jako Janis Joplin, Grateful Dead, Jimi Hendrix
a další.  Dále americký graffiti umělec Mear One, který je autorem nadživotního portrétu Alfonse
Muchy na fasádě domu v Los Angeles. Japonskou linku bude prezentovat ilustrátor Yoshitaka Amano,
mimo jiné výtvarník designu globální digitální hry Final Fantasy. Zásadní úlohu ve filmu hrají místa
Muchova života ukázaná současným pohledem. To je hlavně Praha, Paříž,  Ivančice, Zbiroh, USA a
Japonsko.

16. 6. 18:30 MS 100 Kč
CHLAST
Drama, Dánsko 117‘, 15+, titulky, premiéra
Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. Existuje totiž teorie, že by se každý
člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace totiž otevírá naši mysl k
poznání světa okolo nás, zmírňuje problémy a zvyšuje naši kreativitu. Tato teorie zaujme Martina
(Mads Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a pustí se do experimentu, při
kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu v krvi. Když Churchill dokázal vyhrát druhou světovou
válku  s  notnou  dávkou  alkoholu,  kdo  ví,  co  způsobí  pár  kapek  jim  a  jejich  studentům?  Prvotní
výsledky jsou povzbudivé a tento malý projekt se stane opravdovým akademickým výzkumem. Jak
jejich hodiny, tak výsledky se zlepšují  a skupina znovu dostane chuť do života! Když však výzkum
přeženou,  někteří  musí  skončit.  Je  stále  jasnější,  že  i  když  alkohol  mohl  dopomoci  ke  skvělým
úspěchům v historii, některé odvážné činy mají své následky. 

16. 6. 20:15 VS 110 Kč
RONNIE WOOD: NĚKDO TAM NAHOŘE MĚ MÁ RÁD
Dokumentární, životopisný, VB, 72‘, titulky,12+, premiéra
Režisér  Mike  Figgis  přináší  intimní  portrét  umělce  a  hudebníka  Ronnieho  Wooda,  kytaristy
legendárních  The  Rolling  Stones.  Dokument  vypráví  jeho  divoký  a  nespoutaný  životní  příběh  od
skromných začátků v severním Londýně, až po jeho více než 50 let trvající  neuvěřitelnou kariéru.
Ronnie nás provede cestou svého života – uvidíte jeho obrazy a produkce doprovázené rozhovory s
jeho přáteli, hudebníky a umělci, kteří se stali důležitou součástí jeho života. Nechybí mezi nimi Mick
Jagger, Keith Richards, Rod Stewart, Imelda May nebo Damien Hirst.

V červnu dále připravujeme:
Koncert Bon Jovi From Encore Nights, Rychle a zběsile 9, Matky, V zajetí démonů 3, Divoký spirit,
Zvrácená, Nikdo, Luka, V zajetí a další.


