
úterý 1. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO  

NEŽ SKONČÍ LÉTO (AUS 2019)

KOMEDIE | DRAMA
Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se 
šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to 
pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale pro-
bouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie 
a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru noha-
ma. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak 
prožít každou minutu naplno.
hrají: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Emily Barclay a další
režie: Shannon Murphy | Nevhodný do 12 let | 120 min.

pátek 4. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC  

(ČR 2019) | KOMEDIE
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba 
jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podí-
vá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změ-
ní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 
176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa 
neomezených možností. Ale také ke spoustě nových ka-
marádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus.
hrají: Petra Hřebíčková, Karel Zima, Jan Dolanský, Marek  
Taclík a další | režie: Jiří Diarmaid Novák | 99 min.

sobota 5. 9. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ  
(USA 2020) | KOMEDIE | ANIMOVANÝ
Poppy, která byla v prvním díle pouhou princeznou, po-
výšila na královnu. Své zemi vládne tancem a zpěvem. Její 
svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jed-
noho  dne nepřišlo šokující odhalení – na planetě žijí další 
trollí kmeny, vyznávající i techno, country nebo rock. Těm 
vládne královna Bárbra, která upřednostňuje nejen trochu 
drsnější muziku, ale i představu, že rock je jediná správná 
muzika a že by měla hrát po celém kontinentu.
režie: Walt Dohrn, David P. Smith | 91 min.

sobota 5. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

TENET (GB, USA 2020) 
THRILLER | AKCE | DRAMA 
Hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi spektáklu fil-
mového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo 
– TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje 
o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně kom-
plik vanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, 
tak jak je známe.
hrají: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth 
Debicki a další | režie: Christopher Nolan | Nevhodný do  
12 let | V původním znění s českými titulky  150 min.

úterý 8. 9. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
(ČR, SK 2020) | KOMEDIE | DRAMA 
Natálie je šťastná svobodná třicátnice se skvělou karié-
rou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou, které se 
právě obrátil život vzhůru nohama. Simona se po rozvo-
du snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází 
žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním 
umělcem Viktorem.
hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková 
režie: Marta Ferencová | Nevhodný do 15 let | 107 min.

úterý 8. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

PROXIMA (FRA 2019) | DRAMA
Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběž-
né dráze. Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“ 
podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco 
pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Strhu-
jící příběh matky a dcery má navzdory netradičnímu pro-
středí univerzální téma: hledání rovnováhy mezi osobní-
mi sny a rodičovskou láskou.
hrají: Eva Green, Matt Dillon, Sandra Hüller a další
režie: Alice Winocour 
Nevhodný do 12 let | V původním znění s českými titulky 
107 min.

úterý 15. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

PALM SPRINGS (AUS 2020)  

KOMEDIE 
Bezstarostný pohodář Nyles se na opulentní kalifornské 
svatbě kouše nudou. Stejně jako nevázaná a mírně cy-
nická sestra nevěsty Sarah. Když spolu uvíznou v časové 
smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, 
hledají způsoby, jak se zabavit, nebo alespoň nezbláznit. 
Ať udělají cokoliv, ráno neponesou žádné následky, a tak 
postupně ztrácejí veškeré zábrany…
hrají: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons,  
Peter Gallagher a další
režie: Max Barbakow | Přístupný od 15 let 
V původním znění s českými titulky | 87 min.

pátek 18. 9. – 19.30 hodin 
RODINNÉ KINO

JEŽEK SONIC (USA 2020) 

KOMEDIE | DOBRODRUŽNÝ 
Superrychlý ježek Sonic z jiné planety se spojí s výrazně 
pomalejším venkovským poldou, aby zhatili plány děsivě 
vynalézavého Dr. Robotnika, který chce s pomocí Sonico-
vých schopností ovládnout svět a nejbližší okolí.
hrají: Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter a další
režie: Jeff Fowle | český dabing | 100 min.

sobota 19. 9. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE  
(ČR 2020) | POHÁDKA | FANTASY 
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné klet-
by. Ta se má naplnit v den Elleniných dvacátých naroze-
nin. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek 
a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvěz-
něná v čase. Aby zachránila své království i sebe samot-
nou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné klet-
bě se jednou provždy postavit.
hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora 
režie: Petr Kubík | 112 min.

sobota 19. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

ŠARLATÁN 
(ČR, IRL, POL, SK 2020) 
ŽIVOTOPISNÝ | DRAMA   
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdaře-
ného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových udá-
lostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana 
Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí 
obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společen-
ských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politic-
kého i kulturního života.
hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj a další
režie: Agnieszka Holland | Nevhodný do 12 let | 118 min.

úterý 22. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

HAVEL (ČR 2020)

ŽIVOTOPISNÝ | DRAMA   
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraz-
nějších osob naší historie Václava Havla z časů disentu, 
kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka neče-
kejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na 
Havlův 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.
hrají: Viktor Dvořák, Anna Geislerová, Martin Hofmann
režie: Slávek Horák | Nevhodný do 12 let | 100 min.

pátek 25. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

NOVÍ MUTANTI (USA 2019)

AKČNÍ | HOROR | SCI-FI 
Nový snímek studia Marvel nás opět zavede do X-me-
novského universa mutantských hrdinů. Tentokrát se ale 
nesetkáme se starými známými. Představí se mladá ge-
nerace, nové prostředí, ale především i nové pojetí a zpra-
cování příběhu. Tvůrci projekt odhalili jako horor inspi-
rovaný povídkami Stephena Kinga a Johna Hughese.
hrají: Maisie Williams, Antonio Banderas, Charlie Heaton  
režie: Josh Boone | Přístupný od 12 let 
V původním znění s českými titulky | 95 min.

sobota 26. 9. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 
(USA. ESP 2017) 
KOMEDIE | ANIMOVANÝ
Animované dobrodružství pro celou rodinu, kde hlavní 
roli hrají kouzelné sušenky, jaké by chtěl prostě každý. 
Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás proměnit právě 
v to zvíře, které sníte. Křup křup, sníte sušenku ve tvaru 
lva, a je z vás lev! Když zdědíte cirkus na pokraji krachu, je 
krabice s takovými dobrotami přesně to, co potřebujete.  
režie: Scott Christian Sava, Tony Brancroft | 105 min.

sobota 26. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

KOUŘ (ČSR 1990) 

KOMEDIE | MUZIKÁL  
Hlavním hrdinou dnes již kultovního rytmikálu je idea-
listický mladý inženýr Miroslav Čáp, který nastupuje do 
prvního zaměstnání s úmyslem co nejlépe vykonávat své 
pracovní povinnosti. Mirkovi noví kolegové se však prací 
nezatěžují. Zato mezi nimi bují udavačství, protekce, in-
triky, podvody, alkoholismus a promiskuita. Mirek odmí-
tá na hru přistoupit a mimoděk tak iniciuje vzpouru proti 
nekompetentnímu vedení.
hrají: Jan Slovák, Lucie Zedníčková, Jaroslav Dušek a další
režie: Tomáš Vorel | 89 min.

úterý 29. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

NADĚJE (NOR, SWE 2019)

DRAMA 
Silné drama Naděje dává své hlavní hrdince v plné síle 
jen slabou naději, když lékaři den před vánocemi zjistí, že 
má neléčitelný nádor. Ze života jí zničehonic zbývá už jen 
opravdu málo a ta největší zkouška čeká na vztah s jejím 
mužem. Šance na přežití není žádná, mají nějakou naději 
alespoň oni dva?
hrají: Andrea Bræin Hovig, Stellan Skarsgård  a další
režie: Maria Sødahl | Nevhodný do 12 let
V původním znění s českými titulky | 126 min.
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