
úterý 4. 9. – 19.30 hodin  
DOBRÉ KINO

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ  
(čr 2018) 

Film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa 
Formánka. Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikome-
dii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, 
který k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdří-
ve jen skleničku a později i celou láhev. V léčebně se pak 
Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří jsou, či done-
dávna byli, v pití alkoholu opravdovými mistry. A vznikají 
tu přátelství a situace, jež v obyčejném životě ani nejsou 
možné.
hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká a další
režie: Daniel Svátek | mládeži do 15 let nepřístupné
92 min.

pátek 7. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

JAN PALACH (čr, Sr 2018) 
Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na protest 
proti sovětské invazi do Československa. Nekompromis-
ní mladík, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat 
národ z okupační letargie. Jméno, které u nás zná každý. 
Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova živo-
ta, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného 
přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala 
„pochodeň číslo 1“.
hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová 
režie: Robert Sedláček | pro děti do 12 let nevhodné
124 min.

sobota 8. 9. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

HOTEL TrANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠErÓZNÍ DOVOLENÁ  
(USA 2018)  
S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme na výlet-
ní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout 
od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou 
plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo 
nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkur-
ze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se 
Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která 
skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla 
po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
režie: Genndy Tartakovsky
97 min.

sobota 8. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

MAMMA MIA! 
HErE WE GO AGAIN (USA 2018) 
V pokračování filmového hitu dostanete hned dva příbě-
hy v jednom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy Don-
na chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí na tři 
civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov  

a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přes-
ně deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalej-
ší a moudřejší Sophie plánuje velkolepé znovuotevření 
rodinného hotelu na Kalokairi, na kterém se samozřejmě 
sejde i  trojice jejích charismatických tatínků...
hrají: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep a další
režie: Ol Parker | 114 min.

úterý 11. 9. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 
(čr 2018) 
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná 
televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat 
samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého 
našla a plánuje svatbu. A tak Marie přijíždí za rodinou na 
návštěvu do rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou 
lásku Jiřího a během pár okamžiků je jasné, že jejich sta-
rá láska časem nevyprchala. Ale celá věc má jeden háček. 
Právě Jiří je snoubencem její sestry.
hrají: Anna Polívková, Jan Dolanský, Ester Geislerová a další
režie: Tomáš Svoboda | pro děti do 12 let nevhodné | 89 min.

úterý 11. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

VŠECHNO BUDE 
(čr, SL, POL, Sk 2018) 
Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a vel-
ké svobodě. Příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani 
patnáct a kteří se společně vydávají v ukradeném autě 
na cestu přes celou republiku. Cílem jejich útěku je pocit 
svobody a touha něco zažít. Co je realita a co smyšlený 
chlapecký svět? Film získal v hlavní soutěži na letošním 
MFF v Karlových Varech Cenu za nejlepší režii.
hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková 
režie: Olmo Omerzu | pro děti do 12 let nevhodné | 85 min.

pátek 14. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

CHATA NA PrODEJ (čr 2018)  
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nema-
jí využití. Před předáním chaty novému majiteli se však 
matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou 
slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nad-
šení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Naděje na 
idylický víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale oprav-
dové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina 
zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…
hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková a další
režie: Tomáš Pavlíček | 77 min.

úterý 18. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

STUDENÁ VÁLkA 
(POL 2018) 
V období budování stalinského Polska se odehrává příběh 
velké osudové lásky zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. 
Nedokážou žít spolu, ale zároveň nevydrží být bez sebe. 
V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzová a folklor-
ní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale 
hořkou baladu, svoji vlastní studenou válku. Dílo nabité 
elektrizující hudbou i obrazovou krásou bylo na festivalu 
v Cannes odměněno Cenou za nejlepší režii.
hrají: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc a další
režie: Pawel Pawlikowski | pro děti do 12 let nevhodné 
84 min.

pátek 21. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

DŮVĚrNÝ NEPŘÍTEL 
(čr, Sr 2018) 
Andrej pracuje jako programátor u  firmy, která se zabý-
vá vývojem tzv. inteligentního domu, který má zname-
nat revoluci v bydlení. Dům je ovládaný pouhým hlasem 
a má obyvatelům zajišťovat maximální luxus i stopro-
centní bezpečnost. Andrej je pověřen finalizací projektu. 
Spolu se svojí čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou 
Zuzanou, se nastěhují do funkčního prototypu, luxusní-
ho domu ze skla a kamene uprostřed nádherné přírody. 
To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu 
ale jistě mění v noční můru.
hrají: Vojtěch Dyk, Gabriela Marcinková, Zuzana Porubjaková 
režie: Karel Janák | pro děti do 12 let nevhodné | 100 min.

sobota 22. 9. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

ÚŽASŇÁkOVI 2 (USA 2018)  
Oblíbená rodina superhrdinů se vrací! Tentokrát je hlavní 
hvězdou Helen, protože Bob zůstal v domácnosti a pomá-
há dětem zvládat každodenní nástrahy „normálního“ 
života. Pro všechny je to těžká změna. Když se však objeví 
nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geni-

ální plán, tak rodina a Mražoun musí najít způsob, jak 
se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne 
a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.
režie: Brad Bird
118 min. + 8 min. předfilm

sobota 22. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

MISSION: 
IMPOSSIBLE – FALLOUT
(USA 2018)
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise a pokaž-
dé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Teď se ale něco 
pokazilo, past nesklapla a jeho vinou se ve smrtelném 
ohrožení ocitnou vybraná světová velkoměsta. Ethan je 
přesvědčen, že pouze on se svým týmem dokáže tragickou 
chybu napravit. Do hry ale vstupují další hráči a rozdělení 
na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jed-
noduché. V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas vstříc 
momentu, který dramaticky změní mapu světa.
hrají: Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg a další
režie: Christopher McQuarrie | pro děti do 12 let nevhodné
147 min.

úterý 25. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

UTØYA, 22. čErVENCE (NOr 2018) 
Snímek zachycuje masakr na ostrůvku u Osla v létě 2011. 
Tuto strašlivou tragédii režisér zpracoval jako drama nato-
čené v reálném čase bez hudby a střihu – vytrvale sle-
duje mladou Kaju, která se snaží bezhlavé střílení přežít  
a zároveň najít v chaosu a panice svou mladší sestru. 
Snímek vznikl na základě reálných svědectví, scénář fil-
mu je založen na hloubkových rozhovorech s přeživšími  
a snaží se co nejvěrněji zachytit pocity mladých, kteří byli 
v moment útoku na ostrově. Popisuje události z jejich per-
spektivy a skládá hold jejich odvaze.
hrají: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, Brede Fristad 
režie: Erik Poppe | mládeži do 15 let nepřístupné | 98 min.

pátek 28. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

PO čEM MUŽI TOUŽÍ (čr 2018) 
Charismatický a ženami obletovaný cynik Karel byl done-
dávna šéfredaktorem časopisu Playboy. Teď však dostal 
výpověď a na jeho místo je dosazena pohledná mladá 
žena. Karel vyřeší problém po chlapsku – opije se a v dob-
rodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „žen-
ský to mají v životě mnohem jednodušší.“  Ráno zjistí, že 
následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy 
Zoltany se skutečně stal ženou. Ovšem jen fyzicky. Teď 
se musí vyrovnat s novým vzhledem a zjistit, zda to mají 
ženy opravdu snazší...
hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek a další
režie: Rudolf Havlík | 95 min.

sobota 29. 9. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

kUBÍk HrDINA (ISL, BEL 2018)  
Příběh mladého ptáčete kulíka zlatého jménem Kubík, 
který má problémy naučit se létat a migrovat se svou 
rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů 
je však schopen přežít ve světě plném nepřátel a nakonec 
je i oslavován jako hrdina.
režie: Árni Ásgeirsso | 83 min.

sobota 29. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

SESTrA (USA 2018)
Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se pro-
ducentsky ujal snímku, ve kterém se vrací zlovolná síla  
v podobě démonické řádové sestry, která terorizovala oko-
lí v hororu V zajetí démonů 2. V tomto děsuplném  filmu 
budou otec Burke se svou pomocnicí vysláni do Rumun-
ska, aby se podívali na kloub vraždě jeptišky.
hrají: Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet a další
režie: Corin Hardy | mládeži do 15 let nepřístupné | 96 min.
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