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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.
Sobota

19:30 h.

Příběh psí pravdy, lásky a naděje. Rodinný film režiséra F. A. Brabce o světě viděném
očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak
nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov,
sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem
nich. V lidských rolích se představí Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková,
Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Anna Šulcová, FattyPillow a další.
 ČR 2020  90 min.  přístupný  100 Kč 

11. 9.
Sobota

19:30 h.

Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na internetu objeví video,
v němž se oddává sexu se svým manželem. Nenápadná třicátnice je proto
postavená před rodiče svých žáků, kteří mají rozhodnout o jejím setrvání
v učitelském sboru na prestižní střední škole. Nekonvenční, satirický film režiséra
Radua Judeho upoutal porotu MFF Berlinale, kde získal Zlatého medvěda.
Přináší humorný a dráždivý pohled na současnou pokrytectvím nasáklou
společnost libující si v předsudcích a ponížení.
 Rumunsko, ČR, Chorvatsko 2021  108 min.  od 18 let  100 Kč 

18. 9.
Sobota

17:00 h.

Dobrodružný animovaný film. Hlavním hrdinou je siouxský chlapec jménem Yakari.
Zatímco se jeho kmen vydá sledovat nebezpečného bizona, on se vypraví po
stopách nezkrotitelného Malého Bleska, divokého mustanga. Na této cestě se
poprvé o samotě setká se svým totemovým zvířetem, Velkým Orlem, který mu daruje
obrovské peří a neuvěřitelnou schopnost mluvit se všemi zvířaty. Yakari a Malý Blesk
zažijí velké dobrodružství, které navždy zpečetí jejich nehynoucí přátelství.
 Francie, Německo, Belgie 2020  82 min.  přístupný  100 Kč 

18. 9.
Sobota

19:30 h.

Jiří Mádl a Tereza Ramba v nové české komedii. Někdy vás život náhodně
dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap!
Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Ona, úspěšná designérka
hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že
hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené
Dominik, který k úkolu přistupuje s poněkud naivní představou.
 ČR 2021  101 min.  přístupný  110 Kč 

25. 9.
Sobota

19:30 h.

Měla to být jednorázová spolujízda, ale všechno se zkomplikovalo už v Paříži, kde místo
očekávaných slečen obsadili sedadla Edouardova auta zavalitý dobrák Chérif a hovorný
frajírek Félix. Úzkostlivý mamánek za volantem se stává mimoděčným pasažérem
Félixova romantického nápadu překvapit na venkově dívku, se kterou prožil krátký letní
románek. Trio symbolicky ztroskotá v idylických kulisách divoké řeky a prázdninového
kempu na jihu Francie. Poetický film o síle nečekaného přátelství, plachých romancích
a bolestivých ranách, které se v žáru horkého léta buď rychle zahojí, nebo už nikdy nezmizí.
 Francie 2020  95 min.  přístupný  110 Kč 

