
  

Husták, Bedřich Šetena)
Cesta do pravěku filmového kouzelníka Karla Zeman 
se stala průlomovým filmem, dobrodružnou a trikovou 
legendou české i světové kinematografie. Cesta čtyř 
kluků do dávné historie bude znovu k vidění na plátnech 
kin, ovšem v nejlepší současné kvalitě a v jiných bar-
vách, než jak jsou diváci zvyklí.

274/ Avengers: Endgame
(USA, 2019, akce / sci-fi / dobrodružný, režie: Anthony 
Russo, Joe Russo, hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., 
Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson)
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil 
polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, 
vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 
22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame 
sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.

284/  Humorista
(Rusko / Lotyšško / CZ, 2019, drama / životopisný,  
režie: Michail Idov, hrají: Jurij Kolokolnikov, Polina Aug, 
Alisa Chazanova, Olga Dibceva, Anatolij Kotěňov)
Polovina 80. let. Brežněv zemřel, Andropov zemřel 
a o Černěnkovi se šeptá, že to má taky za pár. Boris 
vystupuje s neškodným skečem o opičce a žije život 
prominenta, komika režimem nejen tolerovaného, ale 
i podporovaného. Pod povrchem se ale dusí. Humor 
je z podstaty svobodný a pohrdá hloupostí mocných. 
V Borisovi zuří vnitřní boj mezi konformistou a buřičem.

294/ Ostrým nožem 
(Slovensko, 2019, drama, režie: Teodor Kuhn,  
hrají: Roman Luknár, Marián Mitaš, Ela Lehotská,  
Miroslav Krobot, Jana Oľhová)
Příběh otce, kterému zavraždili syna, smutek otce, 
který musí pochovat své dítě, emotivní drama otce, 
který si pro spravedlnost musí dojít sám. Po útoku neo-
nacistů na partu studentů zůstane na zemi ležet mrtvý 
ubodaný kluk. Policie koná, pachatelé jsou dopadeni, 
společnost se bouří proti holohlavým náckům, ale to 
všechno je jenom na chvíli. 

294/ Modlitba
(Francie, 2018, drama, režie: Cédric Kahn,  
hrají: Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl, 
Hanna Schygulla, Louise Grinberg)
Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se přijíždí se 
svou závislostí na heroinu poprat do katolického rehabi-
litačního centra ve francouzských Alpách, je studií (ne)
dobrovolné řehole a proměny prchlivého adolescenta ve 
svébytnou duchovní bytost. 

Černobílé provedení
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184/ Trabantem tam a zase zpátky
(CZ, 2019, dokument / outdoor, režie: Dan Přibáň,  
hrají: Dan Přibáň, Vojtěch Duchoslav, Zdeněk Krátký, 
Lukáš Venclík, Marek Duranský)
Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá 
cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém sty-
lu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky 
mužů v čele s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá 
často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů. 
Překonává Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy 
i prchá před policií.

204/ Hledá se Yetti 
(USA, 2019, animovaný / dobrodružný / komedie,  
režie: Chris Butler)
Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který 
se považuje za předního odborníka na mýty a příšery. 
Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor 
obhájil, vydává se na americký severozápad objevit - 
Yettiho, chybějící vývojový článek mezi opicí a člověkem.

204/ Mrňouskové 2: Daleko od domova
(Francie / Čína, 2018, animovaný / rodinný, 
 režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo)
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je 
nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže 
během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá 
beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který 
je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném 
prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy.

254/ Nikdy neodvracej zrak
(Německo / Itálie, 2018, drama, režie: Florian Henckel von 
Donnersmarck, hrají: Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian 
Koch, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci)
Film Nikdy neodvracej zrak vypráví strhující drama 
o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Příběh jeho 
hrdinů je inspirován skutečnými událostmi i osobami 
a překlenuje tři éry německé historie, během nichž malíř 
Kurt Bartnert prožil své dětství v nacistickém Německu, 
dospíval v komunistickém Východním Německu a svůj 
umělecký vývoj završil v Západním.

274/ Cesta do pravěku 
(Československo, 1955, dobrodružný, režie: Karel Zeman, 
hrají: Petr Herrmann, Vladimír Bejval, Josef Lukáš, Zdeněk 

184 čt 184 čt 14:00 Bohemian Rhapsody tit

194 pá 194 pá 14:00 Co jsme komu zase udělali? dab

224 po 224 po 14:30 Ženy v běhu cz

234 út 15:30 Ženy v běhu cz 234 út 14:00 Toman cz

244 st 244 st 14:00 Léto s gentlemanem cz

254 čt 254 čt 14:30 Ženy v běhu cz

264 pá 264 pá 14:00 Skleněný pokoj dab

294 po 294 po 14:00 Bohemian Rhapsody tit

304 út 15:30 Ženy v běhu cz 304 út 14:00 Co jsme komu zase udělali? dab

15 st 15:00 Skleněný pokoj dab 15 st 14:00 Léto s gentlemanem cz

25 čt 25 čt 14:00 Skleněný pokoj dab

35 pá 35 pá 14:00 Favoritka tit

65 po 65 po 14:00 LOVEní cz

75 út 15:30 Co jsme komu zase udělali? dab 75 út 14:30 Ženy v běhu cz

85 st 15:00 Skleněný pokoj dab 85 st 14:00 Skleněný pokoj dab

95 čt 95 čt 14:00 Favoritka tit

105 pá 105 pá 14:00 Léto s gentlemanem cz

135 po 135 po 14:00 Bohemian Rhapsody tit

145 út 15:30 Ženy v běhu cz 145 út 14:00 Teroristka cz

155 st 15:00 Teroristka cz 155 st 14:30 Ženy v běhu cz

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.




