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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.

4. 9.
Pátek

19:30 h.

Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší
historie z disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností, se soustředí na jeho
bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc,
pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru
všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.
 ČR 2020  105 min.  od 12 let  100 Kč 

5. 9.
Sobota

17:00 h.

Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou
obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Podaří se neohrožené partě dostat zpět
domů, než bude pozdě? Dobrodružství, jaké ještě nezažili, právě začíná!
 Čína 2019  90 min.  přístupný  70 Kč 

5. 9.
Sobota

19:30 h.

Dojemný příběh o mladíkovi, kterého vyšle maminka do Vídně, aby zde vypomáhal
v trafice jejího známého. Tam se seznámí a spřátelí s jejím pravidelným zákazníkem Sigmundem Freudem. Film natočený podle bestselleru Roberta Seethalera citlivě
zachycuje dospívání mladého chlapce v napjatém čase Hitlerova obsazení Vídně.
 Německo, Rakousko 2018  114 min.  od 12 let  110 Kč 

12. 9.
Sobota

19:30 h.

1945, Leningrad. Druhá světová válka zpustošila město, zničila budovy a zanechala
obyvatele v troskách, a to jak fyzicky, tak psychicky. Ačkoliv je obléhání, které bylo
jedním z nejhorších v dějinách lidstva, konečně u konce, ve zbylých ruinách stále svádí
boj život a smrt. Dvě mladé ženy, Ilja a Máša, hledají smysl života a naději v osobním
boji za vybudování nového života mezi troskami města.
 Rusko 2019  137 min.  od 15 let  100 Kč 

19. 9.
Sobota

19:30 h.

Nekompromisní portrét zvráceného psychopatického násilníka ovládaného
nenávistí k ženám, sexuální nenasytností a sentimentalitou, ale také sociální
studie o odvrácené straně tehdejšího ekonomického zázraku v Německu, kdy
jednotlivci zmítáni válečným a poválečným chaosem trpěli naprostým
nedostatkem sebedůvěry.
 Německo 2019  110 min.  od 15 let  100 Kč 

23. 9.

DĚTSKÉ

PŘEDSTAVENÍ

Středa

10:00 h.

Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky.
 ČR  68 min  přístupný  30 Kč 

26. 9.
Sobota

19:30 h.

Matthias a Maxime jsou nerozluční kamarádi už od dětství. Když jsou ale během
natáčení studentského filmu vyzváni, aby se políbili před kamerou, vše se náhle
promění. Zdánlivě nenarušitelné pouto je znejistěno pochybnostmi – jaké city k sobě
opravdu chovají? Léta plynou a jejich cesty se rozchází, s třicítkou na krku však musí
oba shodně učinit rozhodnutí, která zásadně ovlivní jejich budoucnost.
 Kanada 2019  119 min.  od 12 let  100 Kč 
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