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BEST FILM FEST
Od 11. do 17. července uvádíme v našem kině již tradiční 
letní BEST FILM FEST. Jedná se o týdenní přehlídku 
nejúspěšnějších a divácky nejnavštěvovanějších 
filmů první poloviny letošního roku. Jednotná cena 
vstupenky na BEST FILM FEST činí pouhých 69,– Kč.

187/ Spolujízda
(USA, 2019, akce / komedie, režie: Michael Dowse, hrají: 
Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Betty Gilpin, Iko Uwais)
Stu je nervózní řidič Uberu a chce za každou cenu co 
nejlépe sloužit svým zákazníkům. Vic je zase drsný 
polda, který má v plánu dopadnout nebezpečného pa-
doucha. Když se jejich cesty střetnou a propojí, začíná 
šílená jízda, při níž jim bude neustále hrozit ztráta nejen 
zdravého rozumu ale občas i života.

187/ Diego Maradona
(Velká Británie, 2019, dokumentární, režie: Asif Kapadia, 
hrají: Diego Armando Maradona)
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal 
a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní 
sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů fanoušků 
po celém světě. Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát 
a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod masku 
Maradony. Tomu nejsou cizí divoké večírky, nevěry, 
podvody, kokain ani pletky s mafií.

187/ Kořist
(USA, 2019, horor / thriller, režie: Alexandre Aja, hrají: Kaya 
Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Morfydd Clark)
Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než člověk. Mají nej-
silnější stisk čelistí ze všech živých tvorů. Jak dlouho 
mezi nimi dokáže přežít obyčejná holka? Hororoví mistři 
Sam Raimi a Alexandre Aja natočili thriller o jednom 
z nejděsivějších pozemských predátorů.

207/ Lví král
(USA, 2019, animovaný / rodinný / dobrodružný,  
režie: Jon Favreau)
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále 
Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak 
ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr 
Scar, původní následník trůnu, spřádá své vlastní, 

117 čt 117 čt 14:00 Léto s gentlemanem cz

127 pá 127 pá 14:00 Chata na prodej cz

157 po 157 po 14:00 Láska na druhý pohled tit

167 út 167 út 14:00 Co jsme komu zase udělali? dab

177 st 15:00 Bolest a sláva tit 177 st 14:00 Rocketman tit

187 čt 187 čt 14:00 Tři blízcí neznámí tit

197 pá 197 pá 14:00 Na střeše cz

227 po 227 po 14:00 Skleněná pokoj dab

237 út 237 út 14:30 Teroristka cz

247 st 15:00 Rocketman tit 247 st 14:00 Léto s gentlemanem cz

257 čt 257 čt 14:00 Rocketman tit

267 pá 267 pá 14:00 Láska na druhý pohled tit

297 po 297 po 14:00 Bolest a sláva tit

307 út 307 út 14:00 Lásky jedné plavovlásky cz

317 st 15:00 Láska na druhý pohled tit 317 st 14:00 Neviditelné tit

18 čt 18 čt 14:00 Rocketman tit

28 pá 28 pá 14:00 Skleněný pokoj dab

58 po 58 po 14:30 Ženy v běhu cz

68 út 68 út 14:00 Co jsme komu zase udělali? dab

78 st 15:00 Rocketman tit 78 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.

temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat a po 
nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím.

217/ Late Night
(USA, 2019, komedie / drama, režie: Nisha Ganatra, hrají: 
Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy)
Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy poved-
lo po několik let moderovat úspěšnou večerní talkshow. 
Když je však označena za „ženu, která nenávidí ženy“, 
rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly, která 
je tak jedinou ženou mezi stávajícími scénáristy.

217/ Pavarotti
(Velká Británie, USA, 2019, hudební / dokumentární,  
režie: Ron Howard, hrají: Luciano Pavarotti)
Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci 
a osobu operní legendy Luciana Pavarottiho. Pavarotti 
přiblížil operu nejširšímu publiku, z chudého italského 
chlapce se stal v podstatě mezinárodní rockovou 
hvězdou. Jeho životní příběh, který emocemi, zvraty 
a velkolepostí sám o sobě připomíná operu.

217/ Devadesátky
(USA, 2019, komedie / drama, režie: Jonah Hill, hrají: Sunny 
Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges, Gio Galicia)
Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta 
starších kluků, do které by hrozně rád zapadl. Tohle 
je prostě léto všech velkých poprvé, na které Stevie 
nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině 
devadesátek – neopakovatelné době.

227/ Bez věcí nad věcí!
(Německo, 2018, komedie, režie: Florian David Fitz, hrají: 
Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer, Miriam Stein, 
Hannelore Elsner)
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky 
sázce všeho, co vlastní. Každý den dostanou jednu ze 
svých věcí zpět. Během této výzvy si možná uvědomí, 
že jediné, bez čeho nelze žít, je přátelství.

247/ Zatoulaný
(Francie, 2018, drama, režie: Camille Vidal-Naquet, hrají: 
Félix Maritaud, Philippe Ohrel, Marie Seux, Eric Bernard)
Muži jsou pro Léa zaměnitelní stejně jako dny, jimiž se 
protlouká. Jeho minulost je nám neznámá, budoucnost 
nejasná. Jediným opěrným bodem je pro dvaadvaceti-
letého mladíka přítomnost, a ta není dvakrát růžová – 
prodává se na ulici, nemá, kde by složil hlavu, a únik mu 
dokážou poskytnout jen drogy.


