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118/ Toy Story 4: Příběh hraček 
(USA, 2019, rodinný / animovaný / komedie,  
režie: Josh Cooley)

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem 
jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať 
už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když 
však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, 
které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným 
kamarádům docela nový velký svět.

128/ Noční můry z temnot
(USA, 2019, horor, režie: André Øvredal,  
hrají: Zoe Margaret Colletti, Gabriel Rush,  
Austin Abrams, Dean Norris)
V opuštěném domě úplně na konci města najde parta 
teenagerů knihu, která je strašnější, než cokoliv, co 
si kdy dovedli představit. Zanechala ji tu mladá dívka 
s hrozivým tajemstvím ještě před tím, než sama beze 
stopy zmizela. Starobylá kniha je plná děsivých příběhů 
a ještě děsivějších monster, ale není tak úplně ke čtení. 
Kniha naopak čte toho, kdo s ní přijde do styku.

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

228 čt 228 čt 14:00 Uzly a pomeranče cz

238 pá 238 pá 14:00 Léto s gentlemanem cz

268 po 268 po 14:30 Teroristka cz

278 út - 278 út 14:30 Co jsme komu zase udělal? dab

288 st 15:00 Ženy v běhu cz 288 st 14:00 Skleněný pokoj dab

298 čt 298 čt 14:00 Yesterday tit

308 pá 308 pá 14:00 Bez věcí nad věcí dab

29 po 29 po 14:00 Uzly a pomeranče cz

39 út 15:30 Co jsme komu zase udělal? dab 39 út 14:30 Ženy v běhu cz

49 st 15:00 Rocketman tit 49 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.

158/ Tenkrát v Hollywoodu
(USA, 2019, komedie / drama, režie: Quentin Tarantino, 
hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie,  
Al Pacino, Kurt Russell)

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina 
se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý 
kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na 
konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 1969 v Los Angeles.

178/ Hodinářův učeň 
(CZ / Slovensko, 2019, pohádka, režie: Jitka Rudolfová, 
hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Václav Neužil ml., 
Viktor Preiss, Dana Droppová)
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: 
dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá 
sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba 
bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého 
se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. 
Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou 
dcerou Laurou a svatba je na spadnutí.

198/ Becassine!
(Francie, 2018, komedie, režie: Bruno Podalydès,  
hrají: Emeline Bayart, Karin Viard, Josiane Balasko, 
Michel Vuillermoz) 
Adaptace slavného komiksu Bécassine v podání Bruna 
Podalydèse. Bécassine je naivní, bezelstná, zasněná, 
vynalézavá, vždy upřímná, nevinná, jemná, optimistická, 
věrná, otevřená, legrační, nenapravitelná, nadšená, 
fascinovaná rychlostí, žasnoucí nad elektrickým 
osvětlením, velmi praktická, instinktivní, nešikovná, 
velkorysá, bojovná, vždy plnící své sliby, chápající vše 
doslova a vždy připravená říct své malé Loulotte, že ji 
má ráda všem navzdory.




