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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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14:00 Gauguin
pá 14:00 Zloději
po 14:30 Po čem muži touží
út 14:00 Bohemian Rhapsody
st 14:00 Utop se, nebo plav
PRAVIDLA PRO POUŽITÍ LOGOTYPU KOMORNÍ KINO EVALD
čt 14:00 Toman
pá 14:30 Chvilky
po 14:00 Zlatý podraz
út 14:00 Bohemian Rhapsody
st 14:30 Cena za štěstí
čt 14:00 Ten, který tě miloval
pá 14:30 Po čem muži touží
po 14:30 Chata na prodej
út 14:00 Bohemian Rhapsody
st 14:00 Toman
čt 14:30 Cena za štěstí
pá 14:00 Balón
po 14:30 Chvilky
út 14:00 Bohemian Rhapsody
st 14:30 Hovory s TGM
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Představení pro seniory za zvýhodněné vstupné 60 Kč
Atlas: každé úterý a středu • Evald: každý všední den

7 —20
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FILMOVÉ PREMIÉRY
V NAŠICH KINECH

72—202
Černobílé provedení

112 / Na střeše
(CZ, 2019, drama / komedie, režie: Jiří Mádl,
hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Mária Bartalos,
Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban)
Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi,
mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše
svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec
sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa?
Pomůže jim v tom jejich drzý plán?

72 / Marie, královna skotská
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122 / Zábava, zábava
(Polsko, 2018, drama, režie: Kinga Dębska,
hrají: Agata Kulesza, Maria Dębska, Dorota Kolak,
Marcin Dorociński, Mirosław Baka)
Film přináší strhující příběhy tří žen různého věku,
které jsou v různých fázích závislosti na alkoholu.
Čtyřicetiletá Dorota je úspěšná prokurátorka, která
pije podle svých slov proto, aby se nezbláznila. Další
z hrdinek je uznávaná chiruržka Teresa, která už kvůli
pití přišla o rodinu a zůstala jí jen práce v nemocnici.
Poslední hrdinka studentka Magda miluje bouřlivé
večírky, a protože jí studium jde skvěle a má i dobrou
práci, nikdo jí nic nevyčítá. Přijde však chvíle, kdy ztrácí
půdu pod nohama a dojde k tragédii.

Černobílé provedení
(USA / Velká Británie, 2019, drama / historický,
režie: Josie Rourke, hrají: Saoirse Ronan, Margot Robbie,
Guy Pearce, Gemma Chan, David Tennant)
Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace nikdy nemůže dopadnout dobře. Na tři Oscary
nominovaná Saoirse Ronan v titulní roli ve snímku
Marie, královna skotská, ukazuje, kudy vede cesta
na popraviště.

152 / Alita: Bojový anděl
(USA / Kanada, 2019, sci-fi / akce,
režie: Robert Rodriguez, hrají: Rosa Salazar,
Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Michelle Rodriguez,
Mahershala Ali)
Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená
k velkým věcem. Jen o tom zatím neví. James Cameron
a Robert Rodriguez, dvě výjimečná jména světové
kinematografie, vás zvou na neobyčejný příběh o pádu
anděla a zrození bojovnice.

72 / Metallica: Francie na jednu noc
(Francie / USA, 2009, hudební / dokumentární,
režie: Don Kent, hrají: James Hetfield, Kirk Hammett,
Lars Ulrich, Robert Trujillo)
Starořímský amfi teátr v Nimes je jedním z nejzachovalejších kolbišť gladiátorů. I za bílého dne a bez lidí sálá
z tohoto architektonického monumentu genius loci. Což
teprve večer, kdy tmu prořezává palba světel a ohňů,
kdy řvoucí dav chlapů a holek vyvolává jména „gladiátorů novodobých".

182 / Láska mezi regály
(Německo, 2018, drama, režie: Thomas Stuber,
hrají: Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth,
Henning Peker, Ramona Kunze-Libnow)
Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí,
který svým zjevem evokuje pitbulla. Jednu etapu má
za sebou, tu druhou začíná jako pomocná síla ve velkoskladu, kde je jeho nejzářivější perspektivou možnost
obsluhovat vysokozdvižný vozík. Při jedné z pauz
potkává Christian prostořekou a okouzlující Marion
z oddělení lahůdek. Láska mezi regály je křehká, civilní
a realistická romance z místa, kde není vidět na nebe.

92 / LEGO® příběh 2
(USA, 2019, dětský / animovaný,
režie: Mike Mitchell, Trisha Gum)
Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO
zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele
do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné
galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu.

www.evald.cz
Národní 28, Praha 1
221 105 225

