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1411/ Le Mans ’66

(USA, 2019, akce / drama / životopisný, režie: James 
Mangold, hrají: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, 
Caitriona Balfe, Ray McKinnon)
Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér aut 
Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro 
automobilku Ford revoluční závodní auto Ford GT40, aby 
s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 
hodin Le Mans ve Francii roku 1966.

1411/ Doktor Spánek od Stephena Kinga
(USA, 2019, horor / thriller, režie: Mike Flanagan, hrají: 
Ewan McGregor, Kyliegh Curran, Rebecca Ferguson, 
Jacob Tremblay, Jocelin Donahue)
Nyní dospělý Dan Torrance (McGregor) se usilovně snaží 
vyrovnat se svým hrůzným zážitkem z hotelu a najít klid 
v duši. Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, od-
vážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými mimosmy-
slovými schopnostmi označovanými jako „osvícení“. Abra 
instinktivně vycítí, že Dan má stejné tajuplné nadání jako 
ona, a obrátí se na něj se zoufalou prosbou o pomoc.

2111/ Vlastníci

1411 čt 1411 čt 14:30 Teroristka cz

1511 pá 1511 pá 14:00 Román pro pokročilé cz

1811 po 1811 po 14:00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz

1911 út 15:30 Přes prsty cz 1911 út 14:00 Panství Downton tit

2011 st 15:00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz 2011 st 14:00 Stehy tit

2111 čt 2111 čt 14:00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz

2211 pá 2211 pá 14:30 Přes prsty cz

2511 po 2511 po 13:00 Nabarvené ptáče tit

2611 út 15:30 Panství Downton tit 2611 út 14:00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz

2711 st 15:00 Přes prsty cz 2711 st 14:00 Ženy v běhu cz

2811 čt 2811 čt 14:30 Staříci cz

2911 pá 2911 pá 14:00 Pražské orgie tit

212 po 212 po 14:00 Přes prsty cz

312 út 15:30 Pražské orgie tit 312 út 14:00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz

412 st 15:00 Staříci cz 412 st 14:00 Pražské orgie tit

512 čt 512 čt 14:30 StařícI cz

612 pá 612 pá 14:00 Román pro pokročilé cz

912 po 912 po 14:00 Panství Downton tit

1012 út 15:30 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz 1012 út 13:00 Nabarvené ptáče tit

1112 st 15:00 Pražské orgie tit 1112 st 14:00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát 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.

(CZ, 2019, komedie / drama, režie: Jiří Havelka,  
hrají: Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová,  
Jiří Lábus, Pavla Tomicová)
Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. 
Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří 
jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě 
mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na 
mnohém dohodnout a rozhodnout. Najdou se mezi nimi 
idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou zde i vypočí-
taví prospěcháři nebo dokonce rafinovaní manipulátoři, ale 
také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti.

2111/ Slitování
(Francie, 2019, drama / krimi, režie: Arnaud Desplechin, 
hrají: Léa Seydoux, Sara Forestier, Roschdy Zem,  
Antoine Reinartz)
Vánoční noc v Roubaix. Policejní šéf Daoud projíždí 
městem, ve kterém se narodil. Vypálená auta, násilná 
přepadení… Tváří v tvář chudobě, podvodům a úzkosti, 
Daoud pozná, kdo lže a kdo říká pravdu. Louis je nováček 
z policejní akademie, který nedávno přibyl do Daoudova 
týmu. Je mladý, nešikovný a nechá se snadno zmást. 
Daoud a Louis jsou konfrontováni s vraždou staré ženy. 
Vyslýchány budou dvě mladé ženy – Claude a Marie – 
zcela bez prostředků, alkoholičky, milenky…

2611/ Zábava. zábava 
(Polsko, 2018, drama, režie: Kinga Dębska,  
hrají: Agata Kulesza, Maria Dębska, Dorota Kolak,  
Marcin Dorociński, Mirosław Baka)
Film přináší strhující příběhy tří žen různého věku, které 
jsou v různých fázích závislosti na alkoholu. Čtyřicetiletá 
Dorota je úspěšná prokurátorka, která pije podle svých 
slov proto, aby se nezbláznila. Další z hrdinek je uzná-
vaná chiruržka Teresa, která už kvůli pití přišla o rodinu 
a zůstala jí jen práce v nemocnici. Studentka Magda mi-
luje bouřlivé večírky, a protože jí studium jde skvěle a má 
i dobrou práci, nikdo jí nic nevyčítá. Přijde však chvíle, 
kdy ztrácí půdu pod nohama a dojde k tragédii.




