
2. út 17.00 FRČÍME
USA | 103‘ | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab.
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se před-
staví dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, 
aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

3. st 19.30 AFRIKOU NA PIONÝRU PREMIÉRA
SK | 104‘ | dokument | 12+ | 130 Kč | orig. zn. 
Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně sta-
rých motorkách Jawa Pionýr.

7. ne 17.00 ZAPOMENUTÝ PRINC PREMIÉRA
FR | 102‘ | komedie, dobrodružný, rodinný | přístupné | 130/110 Kč | 
dab. 
Film o milujícím otci samoživiteli Djibiho a  jeho dcery Sofie, kte-
rou každý večer bere skrz večerní pohádku do  „Pohádkolandu“, 
smyšleného filmového studia, kde se stávají hlavními hrdiny svě-
toznámých dobrodružných filmů, v nichž má Djibi hlavní roli prince 
Krasoně.

9. út 19.30 AFRIKOU NA PIONÝRU
SK | 104‘ | dokument | 12+ | 130 Kč | orig. zn.

10. st 17.00 MALÁ LEŽ PREMIÉRA
USA, ČÍNA | 100‘ | komedie, drama | 12+ | 130 Kč | tit.
Něžná komedie podle skutečné lži vypráví příběh Newyorčanky 
Billi a její svérázné čínské babičky Nai Nai.

14. ne 16.00 EMMA PREMIÉRA
VB | 125‘ | romantický, komedie | přístupné | 
130/110 Kč | tit. 
Emma Woodhouseová (Anya Taylor-Joy) je hezká, chytrá, boha-
tá a  na  svou dobu notně emancipovaná. Navíc disponuje velmi 
zvláštním talentem, schopností svádět dohromady jedince opač-
ného pohlaví a dopravovat je až před oltář.

19.30 BOURÁK PREMIÉRA
ČR | 110‘ | komedie | 12+ | 130 Kč
Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věč-
ného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má 
plný zuby. Ale i srdce.

16. út 19.30 MŮJ OTEC ANTONÍN KRATOCHVÍL
 PREMIÉRA – FILMOVÝ KLUB
ČR | 84‘ | dokument | 12+ | 100 Kč / 80 Kč
Čtyřikrát World Press Photo, před objektivem Bowie, Clooney nebo 
Depp, ale i válka...

18. čt 19.30 NEJVYŠŠÍ POCTA PREMIÉRA
USA | 116‘ | drama, válečný | 12+ | 130 Kč | tit. 
Skutečný příběh zdravotníka amerického letectva U.S. Air Force, 
Williama H. Pitsenbargera, jehož statečnost zachránila ve Vietna-
mu desítky životů.

21. ne 17.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
 PREMIÉRA 
USA | 90‘ | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab.
Norm má na  první pohled vše, co takový král ledového severu 
potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké zuby i milovanou 
medvědici po boku. S jeho královským majestátem a medvědí hrů-
zostrašností už je to ovšem trochu horší.

23. út 19.30 RAOUL TABURIN PREMIÉRA
FR | 90‘ | komedie | přístupné | 130/110 Kč | tit. 
Jestli se někdo vyzná v kolech, pak je to Raoul Taburin (Benoit 
Poelvoorde). Celý život ho ale trápí překvapivé tajemství – neumí 
na kole jezdit!

25. čt 19.30 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ PREMIÉRA
D | 111‘ | komedie | 15+ | 130 Kč | dab. 
Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se 
rozhodnou, že svoje telefony položí na  stůl a  všechny zprávy, 
vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet.

28. ne 17.00 LASSIE SE VRACÍ PREMIÉRA
D | 100‘ | rodinný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 
Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na  plátna kin. 
A  spolu s  ní se vrací i  úžasný příběh o  nerozlučném přátelství 
chlapce a jeho dlouhosrsté kolie.

30. út 19.30 DOKUD SE TANČÍ PREMIÉRA
GE, SE | 113‘ | drama | 15+ | 130 Kč | tit. 
Od útlého věku je Merab součástí národního souboru tradičních 
tanců, kde mladé dívky a chlapci pohybem vyjadřují duši národa. 
A  ten stojí na pravoslaví, tradičních genderových rolích a  rodin-
ných hodnotách.

LETNÍ KINO
6. so 21.30 PO STRNIŠTI BOS

ČR | 111‘ | drama, komedie | přístupné | 90/60 Kč
Edu Součka, jeho maminku a  tatínka už známe z filmu Obecná 
škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy 
donucena vystěhovat se z  Prahy na  venkov k  příbuzným. Měs-
tečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho 
domovem.

12. pá 21.30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
USA | 123‘ | dobrodružný, komedie | přístupné | 90/60 Kč | dab. 
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spence-
ra, který záhadně zmizel.  Zjistí však, že se hra změnila...

13. so 21.30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
ČR | 93‘ | drama, komedie | 15+ | 90 Kč
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří 
se přes dno lahve dostali na samotné dno života.

17. st 21.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
ČR | 107‘ | romantický | 15+ | 90 Kč
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvě-
lou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana 
Dyková), které se právě obrátil život vzhůru nohama.

20. so 21.30 LADY BIRD
USA | 94‘ | komedie, drama | 12+ | 90/60 Kč | dab.
Kdybyste si chtěli Christine (Saoirse Ronan) jednoduše zaškatul-
kovat, zařadili byste ji mezi rebelky. Když se s ní setkáme poprvé, 
absolvujeme její brutální hádku s matkou, po které naštvaně vy-
stoupí z auta. Jedoucího...

24. st 21.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
ČR | 109‘ | komedie | přístupné | 90/60 Kč
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavár-
ny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana 
Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent 
na horách, aby se tak vyhla svému citovému problému.

26. pá 21.30 FAKJŮ PANE UČITELI 
D | 118‘ | komedie | 12+ | 90/60 Kč | dab. 
Zeki Müller nemá na  vybranou. Někdo totiž postavil školní tělo-
cvičnu přímo nad jeho zakopanými ukradenými penězi. A tak musí 
se vydávat za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu.

27. so 21.30 PŘES PRSTY
ČR | 101‘ | komedie | 12+ | 90/60 Kč
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřiš-
tích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa 
Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. 
Tedy skoro všechno.
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