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2811/ Last Christmas
(Velká Británie / USA, 2019, komedie / romantický,  
režie: Paul Feig, hrají: Emilia Clarke, Henry Golding,  
Emma Thompson, Michelle Yeoh)
Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než 
je ona sama, v Kate by se určitě trefila do černého. Ta 
holka sice vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skuteč-
nosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu. 
Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá ve 
vánoční romantické komedii Last Christmas.

2811/ S chutí Toskánska
(Itálie, 2018, komedie, režie: Francesco Falaschi,  
hrají: Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, 
Nicola Siri)
Arturo byl uznávaný michelinský šéfkuchař, dokud pro 
problémy s ovládáním hněvu neskončil ve vězení. Po 
propuštění musí dělat veřejně prospěšné práce, a tak učí 
vařit skupinku lidí s Aspergerovým syndromem. Ačkoli 
jejich způsob myšlení je mu vzdálený, v jednom ze svých 
studentů objeví kulinářského génia a rozhodne se mu 
pomoci vyhrát kuchařskou soutěž.

2811/ Výjimeční
(Francie, 2019, komedie, režie: Olivier Nakache,  
Éric Toledano, hrají: Vincent Cassel, Reda Kateb,  
Aloïse Sauvage, Hélène Vincent)
Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě, který zná jen málo 
z nás – ve světě autistických dětí a mladistvých. Ve 
svých organizacích učí mladé lidi ze sociálně slabého pro-
středí, jak se starat o komplikované případy, které všude 
jinde odmítli. Jejich neotřelý přístup však vzbudí pozor-
nost státní inspekce a hrozí, že bude program zrušen.

3011/ Ledové království II
(USA, 2019, animovaný / rodinný, režie: Chris Buck, 
Jennifer Lee)
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji 
svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. 
Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se 
královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou 
cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je 
pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království II musí 
doufat, že je mocná dostatečně.

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 - 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 15:00 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

1212 čt 1212 čt 14:00 Staříci cz

1312 pá 1312 pá 14:00 Tiché doteky tit

1612 po 1612 po 14:00 Ženská na vrcholu cz

1712 út 15:30 Panství Downton tit 1712 út -
1812 st 15:00 Ženská na vrcholu cz 1812 st 14:00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz

1912 čt 1912 čt 14:00 Panství Downton tit

2012 pá 2012 pá 14:00 Staříci cz

2312 po 2312 po 14:00 Ženská na vrcholu cz

2412 út - 2412 út -
2512 st - 2512 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.

212/ Jiří Trnka: Nalezený přítel 
(CZ / Francie, 2019, dokument, režie: Joël Farges,  
hrají: Reginald Huguenin, Tereza Brdečková, Edgar Dutka, 
Jan Trnka, Helena Trnková)
Příběh Jiřího Trnky, jednoho z největších českých umělců 
20. století, od jehož smrti prosinci uplyne padesát let. 
Jeho osobnost a tvorbu si připomeneme díky doku-
mentárnímu filmu vytvořenému v česko-francouzské 
koprodukci.

712/ Jumanji: Další level
(USA, 2019, akce / komedie / dobrodružný,  
režie: Jake Kasdan, hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan, 
Jack Black, Kevin Hart)
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby 
našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se 
hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem 
náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to 
i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových 
nebezpečných nástrah.

712/ Pat a Mat: Kutilské trampoty
(CZ, 2019, animovaný / rodinný, režie: Marek Beneš)
A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových 
Kutilských trampotách! Série příběhů, která vyvolá 
úsměv na tvářích dětí i dospělých. Pro naše dva 
kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva 
dostatečně velká. Pat a Mat přinášejí další sérii nápadů, 
katastrof a originálních řešení. 

912/ Špindl 2
(CZ, 2019, komedie, režie: Radek Balaš, hrají: Radim Fiala, 
Kateřina Kaira Hrachovcová, Anna Čtvrtníčková, Hana 
Vagnerová)
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla 
recept i na šťastný vztah. Renata je manželka známého 
spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším ženám 
odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě 
jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška 
stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí 
vztah s přítelem – muzikantem… A chlapi z horské služby 
jsou vždy připraveni pomoci.




