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136/ Beats 
(Velká Británie, 2018, drama, režie: Brian Welsh,  
hrají: Laura Fraser, Amy Manson, Kevin Mains,  
Rachel Jackson, Gemma McElhinney)
Nejlepší kamarády Johnna a Spannera pojí pevné pouto. 
Nyní se ovšem ocitají na prahu dospělosti a jejich 
životní cesty se rozdělí: Johnno se stěhuje za lepším 
životem do jiného města a Spanner bude muset čelit 
nejisté budoucnosti na vlastní pěst. Ale nadcházející 
léto bude jiné jak pro ně, tak pro celou zemi. Británie 
zažívá explozi freeparty scény a zrod největšího 
kontrakulturního hnutí mládeže v soudobých dějinách.

146/ Muži v černém: Globální hrozba
(USA, 2019, sci-fi / komedie / akce, režie: F. Gary Gray, 
hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, 
Emma Thompson, Rafe Spall)
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před 
šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství 
čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému 
dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.

166/ Genesis
(Kanada, 2019, drama, režie: Phillipe Lesage, hrají: Noée 
Abita, Paul Ahmarani, Brett Dier, Pier-Luc Funk)
V soukromé chlapecké škole se šestnáctiletý Guillaume 
tajně zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho 
osmnáctiletá sestra Charlotte je zaskočena svým 
přítelem, který ji navrhuje, aby měli otevřený vztah. Na 
letním prázdninovém táboře najde dvanáctiletý Félix 
zalíbení v Béatrice. Všechno se mění.

196/ Neviditelné 
(Francie, 2018, komedie, režie: Louis-Julien Petit, hrají: 
Fatsah Bouyahmed, Audrey Lamy, Déborah Lukumuena, 
Noémie Lvovsky, Corinne Masiero)
Citlivá a empatická komedie vypráví o čtyřech 
pracovnicích, které se v denním centru na předměstí 
francouzského města snaží pomoci ženám ve složité 
životní situaci. Když má být centrum kvůli úřednímu 
rozhodnutí uzavřeno, jeho zaměstnankyně se 
nevzdávají a berou situaci do vlastních rukou. Od teď 
udělají vše pro to, aby svým návštěvnicím pomohly 
postavit se znovu na vlastní nohy.

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 14:00 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 16:00 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

276 čt 276 čt 14:00 Zelená kniha tit

286 pá 286 pá 14:30 Ženy v běhu cz

17 po 17 po 14:00 Na střeše cz

27 út 15:30 Láska na druhý pohled tit 27 út 14:00 Léto s gentlemanem cz

37 st 15:00 Teroristka cz 37 st 14:00 Co jsme komu zase udělali? dab

47 čt 47 čt 14:30 Hovory s TGM cz

57 pá 57 pá 14:00 Skleněný pokoj dab

87 po 87 po 14:30 Teroristka cz

97 út 15:30 Ženy v běhu cz 97 út 14:00 Láska na druhý pohled tit

107 st 15:00 Skleněný pokoj dab 107 st 14:00 Bolest a sláva tit

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.

216/ Brankář 
(Německo / Velká Británie, 2018, drama / životopisný / 
romantický, režie: Marcus H. Rosenmüller, hrají: David 
Kross, Freya Mavor, John Henshaw, Harry Melling,  
Dave Johns)
Brankář přináší dramatický životní příběh legendárního 
fotbalisty Manchester City Berta Trautmanna, který se 
v poválečné Anglii prosadil navzdory svému německému 
původu. Příběh muže, který miloval fotbal, Anglii a ženu 
svého života Margaret, a díky svým výjimečným 
schopnostem a vytrvalosti se dokázal z nenáviděného 
„nácka“ stát britským národním hrdinou.

226/ Tajný život mazlíčků 2

(USA, 2019, animovaný / komedie / dobrodružný,  
režie: Chris Renaud)
Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši 
zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás 
to vykolejilo, tak se připravte na další překvapení. 
V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci 
vyrovnávají s velkými emocemi. A že to jsou často 
dramata!

266/ Yesterday 
(Velká Británie, 2019, hudební / komedie, 
režie: Danny Boyle, hrají: Himesh Patel, Lily James,  
Kate McKinnon, Ed Sheeran, Ana de Armas)
Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich 
písničky pamatuje jediný člověk. Toho by měl využít. 
Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér Danny 
Boyle a scenárista legendárních komedií Richard Curtis, 
spojili síly a natočili originální a hravou komedii o muzice 
a lásce.




