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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.

3. 9.
Sobota

19:30 h.

Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se
potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním nevypadá
dobře. Každý z bratrů je úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato
jejich manželky se nemohou vystát. Ve vzduchu visí nejen dědictví, ale
i důležitá novinka - dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou
v životě viděl. Mají se tedy o čem bavit, ale naráží na jeden problém. Nikdy
se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se pohádají.
 ČR 2022  95 min.  od 12 let  110 Kč 

10. 9.
Sobota

19:30 h.

Claude a Marie Verneuilovi se vrací! A pochopitelně je s jejich rozvětvenou
rodinou čekají zcela nové, opravdu velké a početné, problémy. Dcery jim
na velkou oslavu jejich čtyřiceti let společného života pozvou i rodiče svých
manželů, takže tento „rodinný“ sraz slibuje, že bude hodně bohatý
na nejrůznější události. Stačí k tomu už jen to, že jsou všichni
z nejrůznějších koutů světa a rozhodně je nespojuje ani stejná víra.
 Francie 2022  98 min.  od 12 let  110 Kč 

17. 9.
Sobota

19:30 h.

Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Není to jen příběh člověka, který
to nevzdal i když mu nikdo nevěřil, je to také příběh pro každého chlapce, který
dnes hraje na vesnici fotbal. Příběh o tom, že pohádky se dějí a vždycky musí být
motivace jít dál. Sympatický obr totiž celé dětství, mládí a začátek plnoletosti
nastupoval za amatérské kluby na vesnické úrovni. Nejčastěji pak za Smetanovu
Lhotu v Jižních Čechách. Nikdo by si tenkrát ani v tom nejodvážnějším snu
nedovedl asi představit, že z kluka, který dává góly ve vísce o 300 obyvatelích,
bude jednou postrach všech fotbalových obran a brankářů.
 ČR 2022  111 min.  přístupný  110 Kč 

24. 9.
Sobota

17:00 h.

Mladý Chicky je jiný než ostatní. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí,
protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své
odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný
nešika, pro něj není žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj
život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj právě čeká!
 Belgie, Francie 2022  92 min.  přístupný  100 Kč 

24. 9.
Sobota

19:30 h.

„Skuteční muži“ už dávno vyhynuli. V zoufalé snaze vyjít z krize středního věku Martin
uprchl od své rodiny, aby žil vysoko v norských horách, kde se stává lovcem
a sběračem stejně jako jeho předci před tisíci lety. Obstaral si luk a výstroj jeskynního
muže, ale pravdou je, že přežívá jen tak tak. Jednoho dne narazí na drogového
dealera, který je zraněný a na útěku. V naději, že uniknou mnoha problémům, se
excentrické duo vydává na hektickou jízdu napříč fjordy, pronásledováno místní policií,
rozzuřeným Vikingem, násilníky a v neposlední řadě jeho rodinou.
 Dánsko 2021  103 min.  od 15 let  100 Kč 

