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199/ Ad Astra 

(USA, 2019, sci-fi / thriller, režie: James Gray,  
hrají: Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones,  
Donald Sutherland, Ruth Negga)
Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční soustavy, aby 
zastavil hrozbu pro veškerý život na Zemi. Objevuje zde 
tajemství, která zpochybňují povahu lidské existence a 
naše místo ve vesmíru.

219/ Psí kusy
(Kanada, 2019, rodinný / animovaný / komedie,  
režie: Kevin Johnson)
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic 
neví o skutečném světě plném nástrah. Užívá si nejlepší 
pochoutky a drbání každý den. Jednoho dne se ale bude 
muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije 
dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit.

239/ Rambo: Poslední krev
(USA, 2019, akční / thriller, režie: Adrian Grunberg,  
hrají: Sylvester Stallone, Paz Vega, Joaquín Cosio, 
Yvette Monreal)
Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř 
čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního 
filmu. Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho 
uzavře tam, kde snímkem První krev začal. Doma v 
Americe. Nakonec ho i tady dožene minulost. Rambo 
bude nucen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu 
krvavé pomsty.

199 čt 199 čt 14:30 Skleněný pokoj dab

209 pá 209 pá 14:00 Bez věcí nad věcí dab

239 po 239 po 14:00 Bolest a sláva tit

249 út 15:30 Bílý bílý den tit 249 út 14:30 Teroristka cz

259 st 15:00 Ženy v běhu cz 259 st 14:00 Léto s gentlemanem cz

269 čt 269 čt 14:00 Yesterday tit

279 pá 279 pá 14:00 Bílý bílý den tit

309 po 309 po 14:30 Ženy v běhu cz

110 út 15:30 Bez věcí nad věcí dab 110 út 14:00 Co jsme komu zase udělali? dab

210 st 15:00 Teroristka cz 210 st 14:00 Ibiza tit

310 čt 310 čt 14:00 Rocketman tit

410 pá 410 pá 14:00 Bez věcí nad věcí dab

710 po 710 po 14:30 Teroristka cz

810 út 15:30 Co jsme komu zase udělali? dab 810 út 14:30 Ženy v běhu cz

910 st - 910 st -
1010 čt 1010 čt -
1110 pá 1110 pá -
1410 po 1410 po -
1510 út - 1510 út -
1610 st - 1610 st -

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.

239/ Román pro pokročilé
(CZ, 2019, komedie, režie: Zita Marinovová,  
hrají: Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Vanda Hybnerová, 
Miroslav Etzler, Berenika Kohoutová)
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených 
naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak 
zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní 
hrdina Rudolf, noblesní šarmantní světák, je po rozvodu 
způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen 
přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského 
hotelu.

269/ Národní třída
(CZ / Německo, 2019, drama, režie: Štěpán Altrichter, 
hrají: Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina, 
Václav Neužil, Jiří Langmajer)
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí 
panelákové sídliště. Právě tady je doma chlápek, 
kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v 
bytě na okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl 
v kondici. Večer, když sídlištěm bloudí divoká zvířata, 
chodí se svými kumpány na jedno.

269/ Jiří Suchý –  
Lehce s životem se prát
(CZ, 2019, dokumentární, režie: Olga Sommerová,  
hrají: Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Ondřej Suchý,  
Jakub Suchý)
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, 
libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf a kostýmní 
výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě není 
ještě všechno. Především legenda české kultury, která 
ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož 
životní cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární 
film Olga Sommerová.

309/ Deštivý den v New Yorku
(USA, 2019, komedie / romantický, režie: Woody Allen, 
hrají: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, 
Jude Law)
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné 
počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství.




