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Představení pro seniory za zvýhodněné vstupné 65 Kč 
Atlas: každé úterý a středu • Evald: každý všední den

partneři kina Atlas a kina Evald:partner kina Atlas: kino Evald za podpory Městské části Praha 1mediální partner

257/ Ibiza 
(Francie, 2019, komedie, režie: Arnaud Lemort, hrají: 
Christian Clavier, Mathilde Seigner, Pili Groyne, Joey 
Starr, Olivier Marchal)
Philippe a Carole se před nedávnem potkali. Oba jsou 
rozvedení. Zamilovali se do sebe až po uši a Phillipe 
udělá cokoliv, aby si na svou stranu získal Caroliny děti, 
které z něj nejsou zrovna odvařené. Navrhne jejímu 
synovi, že pokud udělá maturitu, může vybrat letní 
dovolenou. A… hurá na Ibizu!.

257/ Bílý bílý den

(Island, 2019, drama, režie: Hlynur Pálmason, hrají: 
Ingvar Sigurðsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær 
Guðnason, Sara Dögg Ásgeirsdóttir)
V odlehlém islandském městečku se bývalý policista 
vyrovnává s tragickým úmrtím své ženy. Smíření 
komplikuje zpráva, že jeho milovaná vedla ještě jiný, 
tajný život. Obrysy její minulosti vystupují z bílé mlhy 
jako okolní krajina. Byla mu nevěrná? Ingimundur 
nemůže jít dál, dokud nezjistí pravdu. Jeho zármutek se 
s rostoucím napětím mění v posedlost, která ohrozí jeho 
i jeho blízké.

277/ Bob a Bobek – králíci z klobouku 2
(Československo, 1979, animovaný / rodinný / komedie, 
režie: Václav Bedřich)
Veselé příběhy dvou oblíbených králíků, malého Bobka 
a většího Boba, kteří každé ráno vyrážejí z klobouku 
kouzelníka Pokustona za prací a dobrodružstvím.

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 zase komu udělali? dab

78 st 15:00 Rocketman tit 78 st 14:30 Teroristka cz

88 čt 88 čt 14:00 Bolest a sláva tit

98 pá 98 pá 14:00 Láska na druhý pohled tit

128 po 128 po 14:00 Zelená kniha tit

138 út - 138 út 14:00 Yesterday tit

148 st 15:00 Yesterday tit 148 st 14:00 Rocketman tit

158 čt 158 čt 14:00 Skleněný pokoj dab

168 pá 168 pá 14:00 Neviditelné tit

198 po 198 po 14:00 Bolest a sláva tit

208 út - 208 út 14:00 Yesterday tit

218 st 15:00 Yesterday tit 218 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.

28/ Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 

(USA, 2019, akční, režie: David Leitch, hrají: Dwayne 
Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eiza 
González)
Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse 
a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden 
všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit 
nedokázali. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí 
v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší.

58/ Slunovrat
(USA, 2019, horor / drama, režie: Ari Aster, hrají: Florence 
Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper, 
Julia Ragnarsson) 
Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale 
spraví výlet do severní Skandinávie s partou kamarádů. 
V odlehlé vesničce odstřihnuté od okolního světa se 
tu jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální 
slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostné 
prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy nezapadá. 
Vše se ale zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům, 
při kterých se místní ráj na zemi mění v čím dál děsivější 
peklo.

68/ Je mi fajn s.r.o. 
(Francie, 2018, komedie, režie: Benoît Delépine, Gustave 
Kervern, hrají: Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-
Benoît Ugeux, Xavier Mathieu, Jana Bittnerová)
Monique vede společenství Emauzy poblíž městečka 
Pau. Po letech se z ničeho nic vrátí její bratr Jacques 
- budižkničemu, kterého zajímá jediné: jak zbohatnout. 
Takže spíš než o rodinné shledání tu půjde o střet dvou 
odlišných světů.




