
  

75/ Monetovy lekníny – magie vody a světla

(Itálie, 2018, dokument, režie: Giovanni Troilo)
Fascinující putování po mistrovských dílech Clauda 
Moneta přináší snímek Monetovy lekníny – magie vody 
a světla. Co inspirovalo génia a bezpochyby největší jmé-
no impresionismu k sérii obrazů leknínů? Cestu za doko-
nalým zachycením neopakovatelného okamžiku přibližuje 
Ross King, jeden z předních odborníků na Monetovo dílo 
a autor bestselleru Mad Enchantment: Claude Monet and 
the Painting of the Water Lilies.

95/ Trhlina

(Slovensko, 2019, horor, režie: Peter Bebjak, hrají: Dávid Hartl, 
Mary Bartalos, Matej Marušín, Tomáš Maštalír, Juraj Loj)
Záznamy o lidech, kteří se v Tribeči ztratili, sahají až 
daleko do minulosti. K mnoha z nich ale došlo relativně 
nedávno. Proto se Igor spolu se svou přítelkyní Miou, 
milovníkem konspiračních teorií Andrejem a tvrdým 
skeptikem Davidem vydává do tribečských lesů zjistit, 
jaká je pravda. Pátrání, které zpočátku působí jako ne-
vinná zábava nesourodé skupinky, však končí tragicky…

95/ Sněží!
(CZ, 2019, poetické / drama, režie: Kristina Nedvědová, 
hrají: Petra Nesvačilová, Hana Vagnerová, Vanda 
Hybnerová, Alena Mihulová, Monika Pošívalová)
Sněží! je poetický film o křehkosti mezilidských vztahů 
a jedinečném světě uvnitř každé rodiny. Babička, matka 
a dvě sestry v jednom domě a na jedné zahradě.
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25/ Láska na druhý pohled

(Francie / Belgie, 2019, komedie, režie: Hugo Gélin, hrají: 
François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, 
Camille Lellouche, Amaury de Crayencour)
Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slavným 
spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná žena ho 
podporuje. A to až do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu 
trochu zaskřípe. Druhý den ráno se Raphael probudí do úplně 
jiného, alternativního světa, ve kterém musí znovu a od 
začátku bojovat o svou životní lásku.

65/ High Life
(Německo / Francie / Polsko / USA / Velká Británie, 2018, 
drama / sci-fi, režie: Claire Denis, hrají: Robert Pattinson, 
Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth, Lars Eidinger)
Monte a jeho malá dcera Willow žijí společně v naprosté 
izolaci na palubě kosmické lodi hluboko ve vesmíru. 
Monte, pro kterého byla přísná sebekázeň obranným ští-
tem proti touze, se stal otcem proti své vůli. On i žena, 
která dítě porodila, byli členové posádky vězňů – odsou-
zenců k smrti. Pokusní králíci poslaní na misi s cílem najít 
alternativní zdroje energie.

75/ The Beach Bum
(USA, 2019, komedie, režie: Harmony Korine, hrají: 
Matthew McConaughey, Isla Fisher, Snoop Dogg, Zac 
Efron, Jonah Hill)
Tak trochu jako kdyby se Big Lebowski bratrů Coenů po-
sunul směrem ke Strachu a hnusu v Las Vegas Terryho 
Gilliama. Hlavní hrdina vypadá jako plážový povaleč, cho-
vá se jako plážový povaleč a ze všeho nejvíc to prostě 
a jednoduše je plážový povaleč, obejda a vagabund.

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 -

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

165 čt 165 čt 14:30 Teroristka cz

175 pá 175 pá 14:00 Na střeše cz

205 po 205 po 14:00 Co jsme komu zase udělali? dab

215 út 15:30 Favoritka tit 215 út 14:30 Teroristka cz

225 st 15:00 Teroristka cz 225 st -

235 čt 235 čt 14:30 Chata na prodej cz

245 pá 245 pá 14:30 Ženy v běhu cz

275 po 275 po 14:00 Léto s gentlemanem cz

285 út 15:30 Ženy v běhu cz 285 út 14:00 Gauguin tit

295 st 15:00 Zelená kniha tit 295 st 14:30 Teroristka 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.




