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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.

1. 8.
Sobota

19:30 h.

Napínavý životní příběh světově uznávaného českého fotografa Antonína Kratochvíla,
zakládajícího člena legendární fotografické agentury Sedm. Pátrání po jeho minulosti
ukazuje dramatické momenty 20. století i ryzí současnosti.
 ČR 2020  84 min.  od 12 let  100 Kč 

8. 8.
Sobota

19:30 h.

Eliška Balzerová, Tatiana Dyková a Petra Hřebíčková - tři ženy, tři podoby lásky.
Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí i smutku.
 ČR, SR 2020  107 min.  od 15 let  100 Kč 

14. 8.
Pátek

19:30 h.

Milovník bowlingu Jeff Dude Lebowski je nejlenivější chlápek z Los Angeles a okolí. Díky
shodě jmen je ale považován za boháče, který se shodou neskutečných náhod stane
obětí vydírání. Kultovní klasika bratrů Coenových s Jeffem Bridgesem v hlavní roli.
 USA, VB 1998  117 min.  od 15 let  100 Kč 

15. 8.
Sobota

17:00 h.

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám.
A protože o legendách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude
hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným
pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.
 USA, Japonsko 2020  100 min.  přístupný  100 Kč 

15. 8.
Sobota

19:30 h.

Historické válečné drama. Počátek 1. světové války zastihne srbského krále na
venkově, kam se kvůli zdravotním potížím uchýlil. Po napadení Srbska působí
spíše jako poradce, ale po překvapivém vítězství srbské armády v bitvě u Ceru se
rozhodne vrátit do hry a přesouvá se na frontu, aby podpořil své vyčerpané vojáky.
 Srbsko, Řecko 2018  127 min.  od 12 let  100 Kč 

22. 8.
Sobota

19:30 h.

Židovská spisovatelka Maria žije v Toskánsku svůj klidný rodinný život, kterým otřese
náhlé vzplanutí pro mladého imigranta. Na křižovatce nespoutané mysli a stárnoucího
těla se Maria snaží najít svou roli v dynamickém světě kolem ní. Film vkusně zachycuje
střet velkolepého kreativního intelektu s rozpadajícími se evropskými hodnotami.
 Polsko, Itálie 2019  92 min.  od 12 let  110 Kč 

29. 8.
Sobota

19:30 h.

Úspěšná právnička propadne vášnivému vztahu se svým nevlastním synem. Kdo vyjde
z aféry jako vítěz, a kdo jako poražený…?
 Dánsko, Švédsko 2019  127 min.  od 15 let  110 Kč 

 Na ZÁŘÍ připravujeme: TRAFIKANT  VYSOKÁ DÍVKA  U ZLATÉ RUKAVICE  MATTHIAS A MAXIME 

