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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Kino otevírá nejpozději 30 min. před začátkem představení. Předprodej vstupenek
je v pokladně kina pouze na vybraná představení. Minimální počet diváku k uskutečnění promítání je 5.

6. 3.
Pátek

Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař,
grafik, výtvarník nebo divadelní režisér, ale především legenda české kultury, která
ovlivnila několik generací. O jeho mnohdy nelehké životní cestě natočila film
Olga Sommerová.

19:30 h.

 ČR 2019  102 min  přístupný  100 Kč 

7. 3.
Sobota

Pokračování animované komedie ze života domácích zvířat. Z prvního dílu víme,
co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma a teď zjistíme, jak se naši
vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to jsou často dramata!

17:00 h.

 USA 2019  86 min  přístupný  90 Kč 

7. 3.
Sobota

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se
u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 1969 v Los Angeles.

19:30 h.

 USA 2019  161 min  od 15 let  100 Kč 

12. 3.
Čtvrtek

10:00 h.

DĚTSKÉ

PŘEDSTAVENÍ

Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky.

 ČR  67 min  přístupný  30 Kč 

14. 3.
Sobota

Komedie o třech smolařkách snažících se konečně urvat ze života to, co si zaslouží.
Jedna z nich nešťastnou náhodou způsobí smrt svého nadřízeného, a když se chystají
zavolat pomoc, najdou ve skříňce mrtvého tašku plnou peněz.

19:30 h.

 Francie 2019  87 min  od 15 let  110 Kč 

21. 3.
Sobota

Vydali se po stopě jedné z největších záhad 20. století a našli mnohem víc než
čekali. V roce 1961 se nedaleko zambijského města zřítilo letadlo s generálním
tajemníkem OSN Dagem Hammarskjöldem. Nehodu nikdo nepřežil. Ale byla to
skutečně nehoda? O více než 50 let později vyráží po vychladlé stopě dánský
dokumentarista a švédský soukromý detektiv.

19:30 h.

 Dánsko, Švédsko 2019  118 min  přístupný  100 Kč 

26. 3.
Čtvrtek

10:00 h.

DĚTSKÉ

PŘEDSTAVENÍ

Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky.

 ČR  63 min  přístupný  30 Kč 

28. 3.
Sobota

19:30 h.

Potomek emigrantů získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo. Neznalý
místních poměrů a nepolíben českou realitou se chystá s rodinou na velký návrat do Čech.
Zatímco osazenstvo sídla pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých
let, rodina stojí před těžkou volbou, zda sídlo prodat nebo se ho pokusit zachránit.
 ČR 2019  110 min  přístupný  100 Kč 



Na BŘEZEN připravujeme: SRDCOVÁ KRÁLOVNA - EXTASE - PSI NENOSÍ KALHOTY - VYSOKÁ DÍVKA



