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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. 6.
Sobota

19:30 h.

Naïmě je rovných 16 a letos v létě se bude muset rozhodnout, co chce
od života, pokud ho nechce prošvihnout. Když se objeví její o pár let
starší sestřenice s úžasným tělem a nebezpečně svůdným životním
stylem, Naïma se vrhá vstříc létu plnému nezapomenutelných setkání.
Sluncem zalitá Francouzská riviéra je kulisou pro hravý, intimní
a intenzivní příběh dospívání jedné nezkušené a druhé až příliš zkušené
dívky. Cena pro nejlepší francouzsky mluvený film na MFF Cannes.
 Francie 2019  92 min.  od 15 let  100 Kč 

13. 6.
Sobota

17:00 h.

A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí se zcela novými trampotami! Pro naše dva
kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká, takže
přinášejí další sérii nápadů, katastrof a originálních řešení.
 Česko 2019  62 min.  přístupný  90 Kč 

13. 6.
Sobota

19:30 h.

Od autorů komedií Nedotknutelní a Dokud nás svatba nerozdělí. Přes 20 let žijí
Bruno a Malik ve světě autistických dětí a mladistvých, s nimiž si společnost
neví rady. Ve svých organizacích učí mladé lidi ze sociálně slabého prostředí,
jak se starat o komplikované případy, které všude jinde odmítli. Jejich neotřelý
přístup však vzbudí pozornost státní inspekce a hrozí, že bude program zrušen.
Brunovi, Malikovi a všem, kteří jsou pro životy tolika lidí nepostradatelní,
nezbývá než přesvědčit úřady, že má jejich práce smysl.
 Francie 2019  114 min.  od 12 let  100 Kč 

20. 6.
Sobota

19:30 h.

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 potenciálních sexuálních predátorů.
Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání
dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka
obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům.
 Česko 2020  100 min.  od 15 let  100 Kč 

27. 6.
Sobota

19:30 h.

Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské historii vypráví
o reportérovi, který zpochybnil celý právní systém, když se léta snažil
prokázat nevinnu Thomase Quicka, odsouzeného k doživotnímu vězení na
psychiatrii, a odhalil právní chaos, který jej do vězení dostal. Nikdo však
neměl zájem na tom, aby byl osvobozen a zproštěn viny „nejhorší sériový
vrah“ ve Švédsku, kanibalistický násilník, který byl odsouzen za osm vražd
a přiznal se k dalším dvaceti pěti. Rafinovaná skládačka příběhu postupně
odhaluje neuvěřitelný případ, napínavý až do ohromujícího konce.
 Švédsko 2019  132 min.  od 12 let  100 Kč 



Na ČERVENEC připravujeme: JUDY  DOKUD SE TANČÍ  PARAZIT  VLASTNÍCI



