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SCANDI 
Nacházející 6. ročník přehlídky SCANDI i tentokrát před-
staví pečlivý výběr toho nejzajímavějšího ze současného 
skandinávského filmu. Během čtyř dnů nabídne prostřed-
nictvím šesti premiér průřez žánry, které severskou 
kinematografii aktuálně definují, od dramat přes thrillery 
až po provokativní dokument. 

131/ Cats
(USA / Velká Británie, 2019, muzikál, režie: Tom Hooper, 
hrají: Jennifer Hudson, Judi Dench, Idris Elba, Ian 
McKellen, Taylor Swift)
Dnes večer dostane jedna jediná kočka šanci prožít 
další život. Legendární muzikál Cats se dočkal filmového 
zpracování. Oscarový režisér Tom Hooper (Králova řeč, 
Bídníci) se obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a taneč-
níky a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek.

131/ Pod vodou
(USA, 2020, sci-fi / horor / akce, režie: William Eubank, 
hrají: Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick, 
John Gallagher, Jr., Mamoudou Athie)
Skupina vědců pracujících 11 kilometrů pod hladinou 
oceánu v podmořské laboratoři se snaží po ničivém ze-
mětřesení dostat do bezpečí. Temnota neprozkoumaného 
mořského dna ale není to jediné, čeho se musí obávat… 
Něco tam na ně v hlubině číhá.

151/ Na nože
(USA, 2019, drama / krimi / mysteriózní, režie: Rian 
Johnson, hrají: Daniel Craig, Chris Evans, Michael 
Shannon, Don Johnson, Jamie Lee Curtis)
Satirická krimi komedie “Na nože” zábavným způsobem 
ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného 
úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou 
všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Daniel 
pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého 
člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než 
se zpočátku zdálo.

151/ Můj příběh
(CZ, 2019, drama / romantický, režie: Libor Adam, Hana 
Hendrychová, hrají: Vlastina Kounická Svátková, Vilma 
Cibulková, Saša Rašilov nejml., Tereza Kostková)

91 čt 91 čt -
101 pá 101 pá -
131 po 131 po 14:30 Staříci cz

141 út 15:30 Ženská na vrcholu cz 141 út 14:00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz

151 st 15:00 Poslední aristokratka cz 151 st 14:00 Ženská na vrcholu cz

161 čt 161 čt 14:00 Last Christmas tit

171 pá 171 pá 14:00 Poslední aristokratka cz

201 po 201 po 14:00 Jiří Trnka: Nalezený přítel cz

211 út 15:30 Last Christmas tit 211 út 14:00 Vlastníci cz

221 st 15:00 Vlastníci cz 221 st 14:00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz

231 čt 231 čt 14:00 Ženská na vrcholu cz

241 pá 241 pá 14:30 Staříci cz

271 po 271 po 14:00 Poslední aristokratka cz

281 út 15:30 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz 281 út 14:00 Vlastníci cz

291 st 15:00 Vlastníci cz 291 st 14:00 Last Christmas tit

301 čt 301 čt 14:00 Špindl 2 cz

311 pá 311 pá 14:00 Panství Downton tit

32 po 32 po 14:00 Ženská na vrcholu cz

42 út 15:30 Ženská na vrcholu cz 42 út 14:00 Poslední aristokratka cz

52 st 15:00 Poslední aristokratka cz 52 st 14:00 Vlastníci 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.

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou 
kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má 
však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí 
úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo 
být koncem, může se stát novým začátkem.

151/ 25 km/h 
(Německo, 2018, komedie / road movie, režie: Markus 
Goller, hrají: Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Sandra Hüller, 
Alexandra Maria Lara)
Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvolených životních 
cestách se dva bratři, Christian a Georg, setkávají na 
pohřbu svého otce. Počáteční pěstní souboj přímo na 
hřbitově, pozdější spočinutí v rodném domě prolité 
množstvím pálenky a okořeněné partičkou ping-pongu na 
život a na smrt – to vše nakonec vede bratry k osudové-
mu rozhodnutí. I cesta může být cíl, a tak se oba bratři 
v vydávají na výlet, o kterém snili už jako kluci.

161/ Odložený případ: Hammarskjöld
(Dánsko / Norsko / Švédko / Belgie, 2019, dokument, režie: 
Mads Brügger, hrají: Mads Brügger)
Vydali se po stopě jedné z největších záhad 20. století. 
A našli mnohem víc, než čekali. 18. září 1961 se nedaleko 
zambijského města Ndola zřítilo letadlo s generálním 
tajemníkem OSN Dagem Hammarskjöldem na palubě. 
Nehodu nikdo nepřežil. Ale byla to skutečně nehoda? 
Nejednalo se o atentát? Je Hammarskjöld nejvýznamněj-
ší obětí studené války?

181/ Dolittle
(USA, 2020, dobrodružný, režie: Stephen Gaghan, hrají: 
Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim 
Broadbent, Jessie Buckley)
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit 
na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně 
rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey Junior září 
v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři.

191/ Richard Jewell
(USA, 2019, drama, režie: Clint Eastwood, hrají: Paul 
Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Wayne Duvall, 
Olivia Wilde)
Snímek nazvaný podle hlavního protagonisty Richard 
Jewell se vrací do roku 1996, kdy se během XXVI. letních 
olympijských her v Atlantě podařilo pracovníku bezpeč-
nostní agentury, Richardu Jewellovi, zachránit tisíce 
životů nálezem batohu s výbušninou. Z prvotně osla-
vovaného hrdiny se však později, kvůli manipulativním 
a zavádějícím informacím z médií, stává hlavní podezřelý




