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305/ Rocketman 

(USA / Velká Británie, 2019, drama / životopisný / 
hudební, režie: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard 
Madden, Bryce Dallas Howard)
Rocketman je hudební fantazie, která vypráví 
životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů 
současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, 
oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a 
navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět.

16/ Máma
(USA, 2019, thriller, režie: Tate Taylor, hrají: Octavia 
Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers, Luke Evans, 
McKaley Miller)
Když je vám sladkých „náct“ a cizí člověk vám nabídne, 
že můžete pařit v jeho sklepě, měli byste si začít dávat 
pozor. Nic totiž není zadarmo, jak dokazuje oscarová 
Octavia Spencer v temném thrilleru Máma.

46/ Tři blízcí neznámí
(USA, 2018, dokument, režie: Tim Wardle, hrají: Robert 
Shafran, David Kellman, Rachel VanDuzer)
Bobby, Eddy a David přišli na svět v New Yorku na 
začátku 60. let jako jednovaječná trojčata. Hned 
po narození ale byli rozděleni a adoptováni různými 
rodinami. Nikdo z nich neměl tušení, že má na vlas 
stejné sourozence. Po necelých dvaceti letech se 
souhrou šťastných náhod setkali a jejich neuvěřitelný 
příběh se stal senzací Ameriky. Kdo a proč je rozdělil?

305 čt 305 čt 14:00 Zraněná srdce tit

315 pá 315 pá 14:00 Skleněný pokoj dab

36 po 36 po 14:00 Bohemian Rhapsody tit

46 út 46 út 14:00 Léto s gentlemanem cz

56 st 15:00 Teroristka cz 56 st 14:00 Co jsme komu zase udělali? dab

66 čt 66 čt 14:30 Teroristka cz

76 pá 76 pá 14:00 Na střeše cz

106 po 106 po 14:30 Ženy v běhu cz

116 út 15:30 Skleněný pokoj dab 116 út 14:00 Léto s gentlemanem cz

126 st 15:00 Ženy v běhu cz 126 st 14:00 Skleněný pokoj dab

136 čt 136 čt 14:30 Teroristka cz

146 pá 146 pá 14:00 Zraněná srdce tit

176 po 176 po 14:00 Toman cz

186 út 15:30 Zraněná srdce tit 186 út 14:30 Ženy v běhu cz

196 st 15:00 Teroristka cz 196 st 14:00 Léto s gentlemanem cz

206 čt 206 čt 14:30 Teroristka cz

216 pá 216 pá 14:00 Co jsme komu zase udělali? dab

246 po 246 po 14:00 Skleněný pokoj dab

256 út 15:30 Co jsme komu zase udělali? dab 256 út 14:00 Láska na druhý pohled tit

266 st 15:00 Láska na druhý pohled tit 266 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.

66/ X-Men: Dark Phoenix 

(USA, 2019, akční / dobrodružný / fantasy, režie: Simon 
Kinberg, hrají: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, James 
McAvoy, Michael Fassbender, Evan Peters)
X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: 
Jean Grey, která pochází z jejich vlastních řad. Během 
vesmírné záchranné mise Jean téměř zemře, ale když 
se vrátí domů, zjistí, že ji neznámá vesmírná síla udělala 
silnější, ale zároveň mnohem nestabilnější. Zrodila se 
Dark Phoenix.

86/ Psí poslání 2 
(USA, 2019, rodinný, režie: Gail Mancuso hrají: Betty 
Gilpin, Dennis Quaid, Abby Ryder Fortson, Josh Gad, 
Marg Helgenberger)
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování 
celosvětově úspěšného rodinného fi lmu Psí poslání. 
Ve fi lmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey 
nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které 
zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si 
nedokázali ani ve snu představit.

106/ Poslední večery na Zemi
(Čína, 2018, drama, režie: Gan Bi, hrají: Sylvia Chang, 
Yongzhong Chen, Jue Huang, Hong-Chi Lee, Wei Tang)
Film jako sen utkaný z nespolehlivé paměti a ještě 
nespolehlivější skutečnosti – barevně, světelně i 
kompozičně uhrančivý přelud narozený z melancholicky 
rozostřené přítomnosti a minulosti, která dost 
možná ani nebyla. Podmanivý rytmus a truchlivá 
obrazotvornost fi lmu o muži, který hledá svou dávno 
ztracenou lásku, evokuje ponuřejší a abstraktnější verzi 
raných fi lmů Wong Kar-Waie či vrcholných děl Andreje 
Tarkovského.


