
úterý 3. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

KŘIŽÁČEK (ČR, SR, It 2017)
Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka, se jednoho let-
ního dne obléká do dětského brnění a utíká z domova  
v touze dosáhnout Svaté země. Zoufalý otec se vydává 
po stopách zmizelého synka, ale jako by mu osud nepřál, 
všude přichází pozdě... Stylisticky vyhraněná adaptace 
básně Jaroslava Vrchlického pobízí naši představivost  
k vykonání poetické filmové pouti za přetrženým poutem 
mezi otcem a synem a nalezením spásy.
hrají: Karel Roden, Aleš Bílík, Matouš John a další
režie: Václav Kadrnka | 90 min.

pátek 6. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

PO StRNIŠtI BOS (ČR 2017) 
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár 
let později se bude odvíjet jejich poválečný život na 
pražském předměstí ve snímku Obecná škola. Nyní jsme 
však v období Protektorátu, kdy je Edova rodina donucena 
vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Malé měs-
to, kde chlapec doposud trávil jen krátké chvíle prázdnin, 
se na čas stane jeho domovem.
hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska a další
režie: Jan Svěrák  | 111 min.

sobota 7. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

HURVÍNEK A KOUZELNÉ 
MUZEUM (ČR, BEL, RUS 2017)
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému 
však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá 
a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, 
kde objeví svět skrytý před zraky návštěvníků. Hurvínka 
čeká největší dobrodružství v životě!
režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova | 84 min.

sobota 7. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (ČR 2017)
První celovečerní film o fenoménu youtuberů – interne-
tových hvězd první velikosti a tvůrců s miliónovým pub-
likem. Zábava zažívá revoluci, televize je pro starý, lidi 
narození v tomto tisíciletí sledují sociální sítě, YouTube 
a jeho celebrity – youtubery. Ti mají ohromující sledova-
nost a vliv, firmy jim nabízejí lukrativní smlouvy, fanouš-
ci propadají hysterii, rodiče panikaří a nechápou.
hrají: Pedro, Shopaholic Nikol, Kovy a další
režie: Jiří Sádek | 91 min.

úterý 10. 10. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

ZAHRADNICtVÍ: 
RODINNÝ PŘÍtEL (ČR, SR, POL 2017)
Tři mladé ženy a jejich dvě děti čekají během německé 
okupace na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou 

vynucenému rodinnému společenství mezitím obětavě 
pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří... 
hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger a další
režie: Jan Hřebejk | 115 min. 

úterý 10. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

PĚKNĚ BLBĚ (USA 2017)
Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu  
a největší fanoušek Akt X. Emily studuje psychologii, má 
skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď nechce vázat. 
Alespoň do chvíle, než potká Kumaila... Nadějně se rozví-
jející vztah ale naruší záhadná nemoc, která Emily uvrh-
ne do umělého spánku. Teprve v nemocnici se potkává 
Kumail s jejími svéráznými rodiči, kteří se přes počáteční 
nedůvěru s Kumailem postupně sbližují.
hrají: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter a další
režie: Michael Showalter | pro děti do 12 let nevhodné | 119 min.

pátek 13. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ZAHRADNICtVÍ: DEZERtÉR  
(ČR, SR, POL 2017)
Druhá kapitola trilogie se odehrává na pozadí převratných 
událostí v letech 1947-1953. Hlavní roli zde hraje majitel 
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy 
Otto Bock a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik 
je smyslem a naplněním jeho života, po všech válečných 
útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manžel-
kou Elou a jejími sestrami. Přichází však únor 1948...
hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková a další
režie: Jan Hřebejk | 115 min.

sobota 14. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

LEGO® NINJAGO® FILM  

(USA 2017) 
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý 
Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, společně se svými 
přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master 
Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. 
režie: Charlie Bean | film v českém znění | 97 min.

sobota 14. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

SNĚHULÁK (USA 2017)
Žena zmizela uprostřed noci ze svého domu a o pár dní 
později byla nalezena brutálně zavražděná. Postavený 
sněhulák, který na místě činu zůstal jako jediné vodítko, 
naznačuje, že tenhle pachatel si chce hrát... Jenže skvě-
lému poldovi stačí i vrahova nepatrná chyba k tomu, aby 
se chytil stopy a už ji nepustil. Jedna z nejčtenějších knih 
současnosti od nejúspěšnějšího autora současné krimi  
Jo Nesbø se dočkala filmové adaptace. 
hrají: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, J. K. Simmons
režie: Tomas Alfredson | mládeži do 15 let nepřístupné 
120 min. 

úterý 17. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

SVĚt PODLE DALIBORKA (ČR 2017) 
Dalibor K. pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, 
skládá naštvané písně, maluje a je neonacista. Blíží se mu 
čtyřicítka, ale stále bydlí se svojí mámou Věrou. Nesnáší 
svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky, homosexuály, Merke-
lovou, pavouky a zubaře. Ještě před aktuální vlnou you-
tuberů se jeho domácí video s vystřelovacím obuškem 
stalo na českém internetu hitem.
režie: Vít Klusák | 105 min.
 
pátek 20. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

BLADE RUNNER 2049 (USA 2017) 
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový 
Blade Runner a důstojník losangeleské policie K dlouho 
ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo 
zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto 
odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi, 
bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je 
už 30 let nezvěstný.
hrají: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto a další
režie: Denis Villeneuve | mládeži do 15 let nepřístupné | 163 min.

sobota 21. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

ESA Z PRALESA (FRA 2017)
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hru-
di bije statečné srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tyg-
řicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. 
To nebude vůbec snadné, protože vyniká zejména neohraba-
ností a nemotorností. Na jeho rodný prales si teď ale brousí 
zuby ďábelsky proradná koala Igor, které je třeba se postavit!
režie: David Alaux | 97 min.

sobota 21. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

AMItYVILLE: PROBUZENÍ  

(USA 2017)
Bella se s rodinou přestěhovala do nového domu, protože 
potřebují ušetřit peníze, aby mohli pro bratra Jamese, kte-
rý je v kómatu, zaplatit nákladnou zdravotní péči. Krátce 
nato James nejen nečekaně nabyde vědomí, ale začne se 
zázračně uzdravovat. Bohužel to je pro obyvatele domu 
pravděpodobně poslední dobrá zpráva. V domě se začnou 
dít i další nadpřirozené jevy, a ty už tak radostné rozhod-
ně nejsou. 
hrají: Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Cameron Monaghan 
režie: Franck Khalfoun | pro děti do 12 let nevhodné | 85 min.

úterý 24. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

8 HLAV ŠÍLENStVÍ (ČR 2017) 
Sovětské Rusko, rok 1921 – mladičká Anna Barkovová má 
před sebou hvězdnou kariéru, právě jí vychází první sbír-
ka, prý zastíní samotného Puškina. O pár let později už se 
ale tísní v nákladním vagónu, který směřuje do neobyd-
lených stepí Kazachstánu. Nebude to její jediná cesta ani 
její jediný lágr. Nakonec v pracovních táborech sovětské-
ho Gulagu a ve vyhnanství stráví 22 let svého života.
hrají: Aneta Langerová, Zuzana Fialová, Marie Štípková 
režie: Marta Nováková | 107 min.

pátek 27. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

BAJKEŘI (ČR 2017) 
Jáchym a David tráví většinu času ve světě sociálních sítí. 
Na nátlak rodičů jsou však donuceni vydat se na dvou-
setkilometrový cyklovýlet a tak s překvapením zjišťují, že 
tam venku je skutečný svět, v němž život  znamená víc, 
než status na facebooku a opravdové dívky vypadají lépe, 
než kreslené hrdinky počítačových her. 
hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Celeste Buckingham 
režie: Martin Kopp | 95 min.
 
sobota 28. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

MY LIttLE PONY FILM 
(USA, CAN 2017)
Přátelství má mnoho barev a přátelství malých poníků je 
úplně nejbarevnější! Když však jejich městečko Ponyville 
začne ohrožovat temná síla, vydají se naši kamarádi na 
cestu až na konec bájné Equestrie, protože musí svůj 
milovaný domov zachránit. Na cestě je čeká velké dobro-
družství a spousta nových přátel.
 režie: Jayson Thiessen | film v českém znění | 99 min.

sobota 28. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

KINGSMAN: ZLAtÝ KRUH
(USA 2017)
S tajnými agenty ještě tajnější organizace Kingsman jsme 
se rozloučili v poněkud rozpačité situaci. Sice na poslední 
chvíli zachránili svět s většinou jeho obyvatel, ale počet 
přeživších agentů této organizace se dá teď spočítat na 
prstech jedné invalidní ruky. A nyní čelí zbylí hrdino-
vé nové výzvě. Jejich tajnou centrálu totiž zničil kdosi 
s pořádným arzenálem a celý svět se stává rukojmím dal-
šího šíleného padoucha. Jak jinak, že?
hrají: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton a další
režie: Matthew Vaughn | mládeži do 15 let nepřístupné | 141 min.

pondělí 30. 10. – 18.00 h.
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
VSTuPNÉ DOBROVOLNÉ

tOMÁŠ KUBEŠ: KONGO 

úterý 31. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

SVAtBA (FRA, PAK, LUx, BEL 2016) 
Osmnáctiletá belgická Pákistánka Zahira si je velmi blíz-
ká se všemi členy své rodiny až do dne, kdy ji začnou 
nutit do tradičního sňatku. Mladá dívka rozpolcená mezi 
požadavky rodičů, svým západním způsobem života  
a touhou po svobodě spoléhá na pomoc svého důvěrníka, 
staršího bratra Amira.
hrají: Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi 
režie: Stephan Streker | pro děti do 12 let nevhodné | 98 min.
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