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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. 6.
Sobota

19:30 h.

Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná. Výpravné filmové drama přiblíží
tehdejší události z Krkonoš tak, jak se opravdu staly a vyzdvihuje důležitou
a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Tento všestranný sportovec se jako jediný
Němec zúčastňoval českých závodů a s Hančem se setkali i na startu významného
závodu v roce 1913. Po prvním kole se počasí na hřebenech prudce zhoršilo
a závod o první místo se změnil v závod o holý život. Vrbata stojí na trati jako jediný
divák, Rath se vydává Hančovi na pomoc a všichni tři začínají v nelidském mraze
a neproniknutelné vichřici psát příběh o hrdinství, odvaze, vůli a přátelství.
 Česko 2022  102 min.  přístupný  110 Kč 

11. 6.
Sobota

19:30 h.

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Malebnou
českou krajinou projíždí motoráček, který se náhle porouchá a strojvedoucí
z něj musí vystoupit, aby poruchu napravil. Vlak se ale v mírném spádu
samovolně rozjede zpět do výchozí stanice. V komedii volně inspirované
skutečným příběhem „splašeného vlaku“, který ujel svému strojvedoucímu
i s cestujícími před pár lety na Českomoravské vrchovině, nejde o věrnou
rekonstrukci případu, ale o další zábavný ponor do světa úplně normálních
lidí, kteří se ocitnou v extrémní situaci.
 Česko 2022  103 min.  od 12 let  110 Kč 

18. 6.
Sobota

19:30 h.

Šokující živé vysílaní, které během chvíle změní životy několika nevinných lidí.
Karel Roden se v roli záhadného muže vrací po dvaceti letech na pár hodin do
Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu, odhalil dávný zločin a vypořádal se
s minulostí. V pátrání mu pomáhá ambiciózní rozhlasová moderátorka, která
jeho příběh dostane do svého pořadu. Chtěla mít ve vysílání senzační událost,
ale k jejímu zděšení a ke zděšení všech posluchačů začne na povrch vyplouvat
něco, s čím nikdo nepočítal. Inspirováno skutečným příběhem.
 Česko 2022  95 min.  od 12 let  110 Kč 

25. 6.
Sobota

19:30 h.

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás
potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku.
Kdykoliv a kdekoliv. Láska přináší do životů našich hrdinů naději a krásu,
ale i komplikace a překážky, které budou muset s úsměvem a dobrou vůlí
překonat. Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU.
 Česko 2022  95 min.  přístupný  110 Kč 

