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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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14:30 Vražda v Orient expresu
st 15:00 Cukrář
PRAVIDLA PRO POUŽITÍ LOGOTYPU KOMORNÍ KINO EVALD
čt 15:00 Špindl
pá 15:00 Kvarteto
po 15:00 Borg/McEnroe
út 15:00 Přání k mání
st 15:00 Madam služebná
čt 15:00 Universum Brdečka
pá 14:30 Obávaný
po 15:00 Kvarteto
út 14:30 Zahradnictví: Dezertér
st 14:30 Zahradnictví: Nápadník
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KINO NEHRAJE

14:30 Dokud nás svatba nerozdělí tit
pá 14:30 Milada
cz
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Představení pro seniory za zvýhodněné vstupné 60 Kč
Atlas: každé úterý a středu • Evald: každý všední den
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1
FILMOVÉ PREMIÉRY
V NAŠICH KINECH

181 / Tři billboardy kousek za Ebbingem

111 / Nejtemnější hodina

1

111—241
Černobílé provedení

Velká Británie, 2017, historické drama, režie: Joe Wright,
hrají: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James,
Stephen Dillane, Ronald Pickup, Ben Mendelsohn
Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži,
který se nevzdal, i když okolnosti stály proti němu.
V roce 1940 se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho
slavnou řečí zburcoval národ k boji.

Černobílé provedení

111 / Zmenšování

USA / Velká Británie, 2017, komedie / drama, režie:
Martin McDonagh,
hrají: Frances McDormand, Woody Harrelson,
Sam Rockwell, Abbie Cornish, Lucas Hedge
Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili
dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců
bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu
do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní
vzkazy adresované váženému šéfovi místní policie
(Woody Harrelson).

181 / Nemilovaní
Rusko / Francie / Belgie / Německo, 2017, drama,
režie: Andrej Zvjagincev, hrají: Marjana Spivak,
Alexej Rozin, Matvej Novikov, Maxim Stojanov,
Taťjana Chramova
Žeňa a Boris procházejí bolestným rozvodem.
Pohromadě je drží už jen poslední starost, prodej bytu,
jinak si oba zařídili nový život po svém. Žeňa si našla
staršího bohatého muže, Boris čeká dítě s kolegyní
z práce. Jejich dvanáctiletý syn Aljoša je spíš přítěží.
Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal vlastní
selhání. Neprojevují mu náklonnost, zdá se, že toho
nejsou ani schopni. Všechno se změní ve chvíli, kdy
Aljoša zmizí. Náhlý pocit prázdnoty dožene oba rodiče
k pátrání nejen po vlastním synovi, ale i po kořenech
vlastního emocionálního chladu.

USA, 2017, komedie, režie: Alexander Payne,
hrají: Matt Damon, Christoph Waltz, Kristen Wiig,
Hong Chau, Udo Kier
Matt Damon hraje v originální komedii Alexandera
Paynea (Bokovka) chlapíka, který se nechá s vidinou
zbohatnutí dobrovolně zmenšit. Paradoxně až jako
deseticentimetrový začne konečně pořádně žít.

181 / Zoufalé ženy dělají zoufalé činy
ČR, 2018, komedie, režie: Filip Renč,
hrají: Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková,
Jindřich Žampa, Marie Kružíková, Pavel Kříž
"To tedy byl porod!" vzdychnete si, když se vám něco
nepodaří lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. "To tedy byl
porod!" je přesná deﬁnice nejen vstupu naší hrdinky
Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta
vystihuje výstižně i její touhu najít pravou lásku.
Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není
jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány
a má přebujelou fantazii. Městečko, kde se narodila, jí pro
realizace milostných záměrů nestačí. A tak se přemístí
do velkoměsta.

201 / Coco
USA, 2018, animovaný, režie: Lee Unkrich, Adrian Molina
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se
Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho
idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se
Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující
cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
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