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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.
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Představení pro seniory za zvýhodněné vstupné 65 Kč
Atlas: každé úterý a středu • Evald: každý všední den
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FILMOVÉ PREMIÉRY
V NAŠICH KINECH

rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. Svatba mezi princem Filipem
z království Ulstead a Růženkou ze sousedních Blat je
důvodem k radosti, a mnozí doufají ve spojenectví mezi
znesvářenými světy.

DAS FILMFEST 2019
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1710—3010
Černobílé provedení

2310/ Tiché doteky

Festival německy mluvených filmů DAS FILMFEST otevírá
už od roku 2006 každý říjen filmovou festivalovou sezonu. Pravidelně přináší výběr těch nejaktuálněších snímků
z Německa, Rakouska a Švýcarska – ať už se jedná
o kvalitní mainstream, dokumenty nebo snímky, které
sklidily úspěch na mezinárodních filmových festivalech.

(CZ / Nizozemsko / Lotyšsko, 2019, drama / thriller, režie:
Michal Hogenauer, hrají: Eliška Křenková, Jacob Jutte,
Monic Hendrickx, Roeland Fernhout)
Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu
z vyšší vrstvy. Musí se starat nejen o honosný dům ve
vilové čtvrti, ale především o desetiletého Sebastiana.
Již první setkání však naznačí, že od ní bude očekáváno
mnohem více. Postupně se ukazuje, že nová rodina
vyznává řadu striktních pravidel včetně radikálního přístupu k výchově chlapce. Porušení nastoleného pořádku
znamená potupnou cestu zpět domů.

Černobílé provedení

1710/ Staříci
(CZ / Slovensko, 2019, drama, režie: Martin Dušek, Ondřej
Provazník, hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička, Dušan
Kaprálik, Milena Steinmasslová, Michal Suchánek)
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají
v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který
nebyl za své činy nikdy oficiálně potrestán.

2510/ Zombieland: Rána jistoty
(USA, 2019, horor / akce / komedie, režie: Ruben Fleischer,
hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone,
Abigail Breslin, Zoey Deutch)

1910/ Hurá na pohádky

V pokračování projde naše čtveřice zabijáků komickým
zmatkem přes Bílý dům a srdce země. Střetnou se
nejen se spoustou nových zombie, kteří od prvního filmu
vznikli, ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc
je ale ohrožují narůstající problémy jejich vlastní, chatrné
improvizované rodiny.

(CZ, 2019, animovaný / povídkový, režie: Alexandra Májová,
Kateřina Karhánková, Katarina Kerekesová)
Hurá na pohádky je pásmo krátkých animovaných filmů
pro nejmenší diváky a jejich bystré sourozence a zvědavé
rodiče. Pásmem vás provedou dva zábavní a věčně hladoví
nejlepší medvědí kamarádi Nedvěd a Miška z připravovaného filmu a večerníčkového seriálu Mlsné medvědí příběhy.

2510/ Poslední aristokratka
(CZ, 2019, komedie, režie: Jiří Vejdělek, hrají: Hynek
Čermák, Tatiana Vilhelmová, Yvona Stolařová, Eliška
Balzerová, Martin Pechlát)

2110/ U Zlaté rukavice
(Německo, 2019, drama / horor / thriller, režie: Fatih Akin,
hrají: Jonas Dassler, Philipp Baltus, Dirk Böhling, Uwe
Rohde, Margarete Tiesel)

Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým
předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek
emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá
s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký
návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních
poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných.

Nekompromisní portrét zvráceného psychopatického
násilníka ovládaného nenávistí k ženám, sexuální nenasytností a sentimentalitou, ale také sociální studie o odvrácené straně tehdejšího ekonomického zázraku v Německu,
kdy jednotlivci zmítáni válečným a poválečným chaosem
trpěli naprostým nedostatkem sebedůvěry.

2610/ Sněžný kluk

2310/ Zloba: Královna všeho zlého

(USA, 2019, animovaný / dobrodružný, režie: Jill Culton,
Todd Wilderman)

(USA / Velká Británie, 2019, rodinný / fantasy, režie:
Joachim Rønning, hrají: Angelina Jolie, Ed Skrein, Elle
Fanning, Michelle Pfeiffer, Jenn Murray)

Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte se
podívat na střechu vašeho domu. Možná se tam skrývá
ztracený a vyděšený yetti, který neví, kudy se vrátit
k rodičům. Tvůrci slavné série Jak vycvičit draka natočili
další pohádkový příběh, který vás chytne za srdce.

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně
na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá.
Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty,
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