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Pokladny kin otevřeny vždy 1 hodinu před začátkem prvního představení. Rezervace pouze po telefonu v době otevírací
doby pokladny. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Vstupenky je možné zakoupit na
webových stránkách kin nejpozději 45 minut před začátkem představení. Změna programu vyhrazena.
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po 14:00 Dámský klub
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st 14:00 Balón
PRAVIDLA PRO POUŽITÍ LOGOTYPU KOMORNÍ KINO EVALD
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Představení pro seniory za zvýhodněné vstupné 60 Kč
Atlas: každé úterý a středu • Evald: každý všední den

10 —23
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FILMOVÉ PREMIÉRY
V NAŠICH KINECH
Přehlídka severských ﬁlmů
SCANDI 2019

101—231
Černobílé provedení

141 / Robin Hood
(USA, 2018, akce / dobrodružný,
režie: Otto Bathurst, hrají: Taron Egerton, Jamie Foxx,
Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan)
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých
výprav, aby společně s svým maurským přítelem
Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické
vládě v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreograﬁe i nadčasové
romantiky.

Už pátý ročník přehlídky současných severských ﬁlmů
SCANDI přinese do českých kin kvalitní výběr novinek
i starších oblíbených titulů z islandské, dánské, švédské
a norské produkce. Od 10. do 13. ledna nabídne v patnácti městech po celé republice dvě desítky ﬁlmů včetně
distribučních premiér.
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161 / Skleněný

Černobílé provedení

(USA, 2018, drama / mysteriozní / sci-ﬁ,
režie: M. Night Shyamalan, hrají: Bruce Willis,
Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anya Taylor-Joy,
Spencer Treat Clark)
Okraj islandského poloostrova Reykjanes. Dvě ženy,
Z ﬁlmu Vyvolený se vracejí herecké hvězdy Bruce Willis
v roli Davida Dunna a Samuel L. Jackson jako Eliah
Price, známý pod pseudonymem Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený se objevuje James McAvoy, který
ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné identity, jež v sobě ukrývá. A právě narušeného
Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje v novém
fantasy thrilleru David Dunn, který k tomu využívá své
nadpřirozené schopnosti.

101 / A dýchejte klidně

191 / Raubíř Ralf a internet
(USA, 2018, animovaný / komedie,
režie: Phil Johnston, Rich Moore)
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní
cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část
do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.

(Island / Švédsko / Belgie, 2018, drama,
režie: Ísold Uggadóttir, hrají: Kristín Þóra Haraldsdóttir,
Babetida Sadjo, Patrik Nökkvi Pétursson,
Þorsteinn Bachmann)
Okraj islandského poloostrova Reykjanes. Dvě ženy,
jejichž osudy se na krátkou chvíli díky nepředvídatelným okolnostem prolnou. Mezi islandskou svobodnou
matkou a africkou ženou žádající o politický azyl se
vytvoří intimní pouto a obě začnou společně bojovat
za to, aby se jejich životy vrátily na tu správnou cestu.

231 / Amatéři
(Švédsko, 2018, komedie,
režie: Gabriela Pichler, hrají: Zahraa Aldoujaili,
Yara Aliadotter)
Ospalé švédské městečko Lafors nutně potřebuje
nakopnout. Postarat se o to má řetězec Superbilly.
Aby město německý diskont přesvědčilo k investici,
rozhodne se pořídit nabubřelé reklamní video, které
vyzdvihne jeho klady. Proti se ale postaví Aida a Dana
dvě dospívající dívky z imigrantských rodin. Vyzbrojené
mobily a selﬁe tyčemi se rozhodnou dát hlas těm, kteří
se do oﬁciální verze vyprávění o Laforsu nehodí.

101 / Cesta za štěstí
(CZ, 2018, drama, režie: Olga Dabrowská,
hrají: Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák,
Pavel Řezníček, Jaroslav Plesl)
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy
jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí
ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde
ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc,
útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost,
ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby.
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