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MFF 3Kino 2019 
Již pošesté se bude v Praze konat Mezinárodní 
filmový festival 3Kino, zaměřený na středoevropskou 
kinematografii. Od 10. do 15. října budou v sálech 
pražských kin Lucerna, Světozor, Atlas a Evald 
uvedeny filmové novinky od takových osobností jako 
je Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi nebo Václav 
Marhoul. Na diváky čeká bezmála 60 filmových projekcí, 
které letos propojuje téma svobody. 

310/ Joker
(USA, 2019, thriller / drama / krimi, režie: Todd Phillips, 
hrají: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro,  
Marc Maron)
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje 
na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne 
se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City 
a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se 
roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. 
Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat 
do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, 
kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker.

510/ Ovečka Shaun ve filmu: 
Farmageddon
(Velká Británie / USA / Francie, 2019, animovaný,  
režie: Richard Starzak)
Poblíž farmy havaruje jedna pěkná mimozemská rošťanda. 
Seznamte se s Lu-Lou! Její nadpřirozené síly a lumpárny 
galaktické velikosti jsou přesně to pravé ořechové pro 
nezbedného Shauna. Ten se rychle chopí nové příležitosti 
a vyráží na intergalatickou misi zachránit malou 
návštěvnici před ďábelskou vládní organizací, která se jí 
snaží chytit a zneužít pro své nekalé cíle.

610/ Parazit
(Jižní Korea, 2019, thriller / komedie / drama,  
režie: Bong Joon-ho, hrají: Kang-ho Song, Seon-gyoon 
Lee, Yeo-jeong Jo, Hye-jin Jang)
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa sleduje chudou, ale 
mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat 
do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může 
stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Originální 
dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry 
a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek.

310 čt 310 čt 14:00 Rocketman tit
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1110 pá 1110 pá -
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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.

810/ Narušitel systému
(Německo, 2019, drama, režie: Nora Fingscheidt,  
hrají: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Lisa Hagmeister, 
Gabriela Maria Schmeide)
Emotivní drama o devítileté dívce s problémovým 
chováním a tváří anděla natočila jako svůj debut 
německá režisérka Nora Fingscheidt. Strhující příběh 
dítěte, jehož matka nezvládá péči o něj a rady si nevědí 
ani sociální pracovníci, je dechberoucím svědectvím 
o neutišitelném vzteku i touze po lásce.

1010/ Blíženec

(USA, 2019, akční / drama, režie: Ang Lee, hrají: Will 
Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict 
Wong)
Will Smith pronásleduje Willa Smithe v mimořádném 
akčním sci-fi oscarového režiséra Anga Leeho (Tygr 
a drak, Pí a jeho život). Tvůrce, který rád posouvá 
filmové hranice, se znovu rozhodl připravit divákům 
zážitek, jaký ještě v kině neměli.

1410/ Pražské orgie
(CZ, 2019, drama / komedie, režie: Irena Pavlásková, hrají: 
Jonas Chernick, Ksenia Rappaport, Pavel Kříž, Klára 
Issová, Jiří Havelka)
Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman – často 
využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, 
aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své 
pražské misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou 
spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, 
na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém. 
Postupně se proti své vůli stane nejen divákem, ale 
i účastníkem dekadentního představení, v němž mnozí 
hrají falešně, a nikomu nelze věřit.




