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Jeden svět 2020
Vysychající řeky, vyprahlá pole, prázdné studny. Klimatická 
změna se začíná dotýkat i našeho okolí. I díky tomu se o 
problému mluví nejen mezi odborníky, ale také v médiích, v 
politice, často mezi přáteli v hospodě. Projevy environmen-
tální krize v kontextu místní krajiny a role člověka v ní bude 
řešit i letošní 22. ročník Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se koná 
od 5. do 14. března v Praze a poté v dalších 35 městech po 
celé České republice.

53/ Neviditelný  

(USA, 2020, thriller, režie: Leigh Whannell, hrají: Elisabeth 
Moss, Oliver Jackson-Cohen, Storm Reid, Aldis Hodge, 
Harriet Dyer)
„Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný 
vzkaz bývalého milence by se dal interpretovat různě. 
Jenže ten pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. 
Leigh Whannell, režisér originálního thrilleru Upgrade, při-
chází s další žánrovou lahůdkou, která inovativně oživuje 
legendárního hororového antihrdinu.

53 čt 53 čt 14:30 Staříci cz

63 pá 63 pá -
93 po 93 po -

103 út - 103 út -
113 st - 113 st -
123 čt 123 čt -
133 pá 133 pá -
163 po 163 po 14:30 Staříci cz

173 út 15:30 Vlastníci cz 173 út 14:00 Příliš osobní známost cz

183 st 15:00 Staříci cz 183 st 14:00 Vlastníci cz

193 čt 193 čt 14:00 Panství Downton tit

203 pá 203 pá 14:00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát cz

233 po 233 po 14:00 Chlap na střídačku cz

243 út 15:30 Chlap na střídačku cz 243 út 14:00 Poslední aristokratka cz

253 st 15:00 Příliš osobní známost cz 253 st 14:00 Modelář cz

263 čt 263 čt 14:00 Příliš osobní známost cz

273 pá 273 pá 14:00 Můj příběh cz

303 po 303 po 14:00 Vlastníci cz

313 út 15:30 Sviňa ov 313 út 14:30 Staříci cz

14 st 15:00 Modelář cz 14 st 14:00 Chlap na střídačku 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.

153/ Frčíme

(USA, 2020, animovaný / dobrodružný /  
komedie, režie: Dan Scanlon)
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém 
se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozo-
ruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň 
kousek toho magického.




