
LETNÍ KINO
1. st 21.30 ČELISTI

USA | 119' | akční | 15+ | 90 Kč | dab.
Písečné pláže, modré moře a zářivé nebe vítají návštěvníky 
rekreačního města Amity. Nikdo netuší, že pod hladinou někde 
čeká obrovský bílý žralok. Klasika pro začátek dovolené…

3. pá 21.30 SAMOTÁŘI OBNOVENÁ PREMIÉRA
ČR | 103' | komedie | 15+ | 90 Kč
Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které radikálně 
ovlivní jejich budoucí život. Protože „málo hulej“ ... Obnovená premiéra 
po dvaceti letech.

4. so 21.30 E. T. MIMOZEMŠŤAN
USA | 115' | rodinný/sci-fi | přístupné | 90/60 Kč | dab.
Příběh malého chlapce Elliota, který se spřátelí s mimozemšťanem 
ztraceným při průzkumu Země. Protože se mimozemšťanovi stýská, 
společně se pokoušejí najít způsob, jak jej dostat zpět domů.

8. st 21.30 SVĚTÁCI
ČR | 99' | komedie | přístupné | 90/60 Kč
Nestárnoucí komedie Zdeňka Podskalského o třech venkovských 
fasádnících ve víru velkoměsta . V tom zářivém, velikém hlavním městě 
plném lákadel, zábavy...

10. pá 21.30 SUPERMAN
USA | 143' | akční/fantasy | přístupné | 90/60 Kč | dab.
Jmenuje se Kal-el a pochází z planety Krypton. Jako jediný přežil její 
explozi v obrovské kosmické katastrofě, když ho otec, předvídavý 
kryptonský vědec Jor-El, vyslal v malé vesmírné kapsli k lidem na Zemi.

11. so 21.30 PŮLNOC V PAŘÍŽI
USA | 112' | drama | 12+ | 90/60 Kč | dab.
Je představa, že život ostatních lidí je lepší než náš, pravdivá? Tento 
problém řeší Woody Allen ve filmu „Půlnoc v Paříži“ rafinovaným 
způsobem na vztahu mezi Gilem a jeho snoubenkou Inez.

15. st 21.30 ERIC CLAPTON
VB | 135' | dokument | 12+ | 90/60 Kč | tit.
Dokumentární film Eric Clapton přináší divákům nevšedně intimní pohled 
na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Celý dokument je 
věrohodný i díky tomu, že je doplněn o vyprávění samotného kytaristy 
a jeho blízkých.

17. pá 21.30 SMRTONOSNÁ ZBRAŇ
USA | 110' | akční | 12+ | 90/60 Kč | dab.
Martin Riggs (Mel Gibson) není obyčejný policajt. Jeho impulsivnost 
a přímo sebevražedná odvaha jsou smrtonosnou zbraní pro každého, 
kdo pracuje proti němu! Anebo s ním... 

22. st 21.30 MÉĎA
USA | 106' | komedie | 15+ | 90 Kč | tit.
Malý John (Mark Wahlberg) touží po kamarádech, a tak od rodičů 
dostane k Vánocům plyšového medvídka, kterého pojmenuje Ted. 
V noci malý John vysloví přání a méďa ožije.

25. pá 21.30 POSLEDNÍ SKAUT
USA | 105‘ | akční/krimi | 12+ | 90/60 Kč | dab.
Poslední skaut je svátkem pro milovníky akčňáků. Film plný vzrušení, 
speciálních efektů a báječného humoru. Bruce Willis a Damon Wayans 
v klasice „devadesátek“.

29. st 21.30 KOUŘ
ČR | 89‘ | komedie/muzikál | přístupné | 90/60 Kč
Kouř je první celovečerní film z roku 1990 Tomáše Vorla s podtitulem 
„Rytmikál totalitního věku“. Kultovní záležitostí, která u mladých generací 
nevychází z obliby.

KINO SVRATKA
5. ne 17.00 OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON

VB | 87' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab.
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem 
ve filmovém dobrodružství...

7. út 17.00 POSTŘIŽINY BIO SENIOR – REST. VERZE
ČR | 93' | komedie | 12+ | 70 Kč
Restaurovaná verze oblíbené klasiky, podle předlohy B. Hrabala.

12. ne 17.00 JEŽEK SONIC
USA | 99' | anim. komedie | přístupné | 130/110 Kč | dab.
Ježek Sonic, nejrychlejší bytost ve vesmíru, se schovává na Zemi. 
Nebo spíš schovával, protože po jednom průšvihu se o něm ví 
a po krku mu jde jak armáda, tak šílený vynálezce Robotnik.

20.00 3BOBULE
ČR | 103' | komedie | přístupné | 130 Kč
Nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Třetí díl 
komediální vinařské ságy...

14. út 19.30 MEKY PREMIÉRA – MFF KV
ČR/SR | 80' | dokument | přístupné | 130/110 Kč | orig. zn.
Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity 
znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale 
málokdo. Film z nabídky MFF KV.

18. so 19.30 JÍT KRÁST KONĚ PREMIÉRA
NOR/SWE | 122' | drama | 12+ | 130 Kč | tit.
Norské drama podle knižního bestselleru Pera Pettersona. Vztah 
otce a syna. Vzpomínky na dětství.

19. ne 17.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
USA | 90' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 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 
hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší.

20.00 RAOUL TABURIN
FRA | 90' | komedie | přístupné | 130/110 Kč | tit.
Milá komedie z prosluněného francouzského městečka 
o špičkovém cyklomechanikovi a jeho velkém tajemství podle 
knihy Jeana-Jacquese Sempého.

21. út 19.00 NEŽ SKONČÍ LÉTO PREMIÉRA – FK – MFF KV
AUS | 120' | drama/kom. | 12+ | 80 Kč | tit.
Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se 
šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její 
rodiče noční můra... Další film z  MFF KV. 

23. čt 19.30 HAVEL PREMIÉRA
ČR | 100' | drama | 12+ | 130 Kč
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších 
osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy 
ještě nebyl slavnou osobností.

26 ne 17.00 VZHŮRU ZA SNY PREMIÉRA
DAN | 81' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab.
Mladá dívka Minna zneužívá svou nově objevenou schopnost 
vytvářet a ovládat sny ostatních lidí, aby dala své nevlastní sestře 
lekci.

20.00 MULAN PREMIÉRA 3D
USA | 106' | dobrodružný | přístupné | 130/110 Kč | dab.
Legendární příběh, v němž nebojácná mladá žena riskuje vše 
z lásky ke své rodině a zemi, aby se stala jednou z největších 
bojovnic, které kdy Čína poznala.

28. út 19.00 NA KREV PREMIÉRA – FK
ČR | 73' | dokument | 12+ | 80 Kč
Celovečerní dokument Na krev zachycuje osmou generaci 
loutkářského rodu Kopeckých skrze bratry Rosťu a Vítka 
Novákovi v klíčovém období jejich existence.
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30. čt 19.30 PROXIMA PREMIÉRA – MFF KV
FRA/D | 107' | drama | 12+ | 130 Kč | tit.
Eva Green září v roli astronautky, která je zároveň milující matkou 
sedmileté dcery. Film uveden i na MFF KV.


