
úterý 2. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

DOMESTIK (ČR, SR 2018) 
Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zraně-
ní. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokonce v kyslíkovém sta-
nu, který si nechal postavit v ložnici. To ale těžce nese jeho 
žena Šarlota, která už dlouho touží po dítěti. Podaří se jim 
v tomto klaustrofobním prostředí ještě znovu nadechnout?
hrají: Tereza Hofová, Jiří Konvalinka, Miroslav Hanuš a další
režie: Adam Sedlák  | pro děti do 12 let nevhodné  | 117 min.

pátek 5. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

TOMAN (ČR, SR 2018)  
Neuvěřitelný a pravdivý příběh Zdeňka Tomana, šéfa za-
hraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v po-
válečném Československu, bezskrupulózního obchodní-
ka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, 
které komunistům vyhrají volby. Cena, kterou za svou ka-
riéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká.
hrají: Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková 
režie: Ondřej Trojan  | pro děti do 12 let nevhodné  | 145 min.

sobota 6. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ   
(USA 2018)  
Tento příběh Je opakem legendy o yetim, protože v na-
šem filmu mladý bystrý yeti Migo naopak objevuje svět 
pidinožek, tedy nás lidí. 
režie: Glenn Ficarra, John Requa  | 96 min.

sobota 6. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

PREDÁTOR: EVOLUCE (USA 2018) 
Predátoři jsou jedni z největších lovců celého vesmíru  
a opět se vrací na naši planetu. Jsou však geneticky zdo-
konalení pomocí DNA jiných vesmírných bytostí a tudíž 
mnohem silnější a chytřejší než kdykoliv předtím. Najde se 
někdo, kdo se jim dokáže postavit jako rovnocenný soupeř?
hrají: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay 
režie: Shane Black  | mládeži do 15 let nepřístupné   |  108 min.

úterý 9. 10. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

CHATA NA PRODEJ (ČR 2018)   
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají vyu-
žití. Před předáním chaty novému majiteli uspořádá mat-
ka poslední pořádnou rodinnou slezinu. Opravdové dob-
rodružství ale 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 9. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

TVÁŘ (POL 2018) 
Maloměstský podivín a excentrik Jacek pracuje na stave-
ništi, kde má vyrůst nejvyšší socha Ježíše na světě. Když 

jej nečekaně zmrzačí tragická nehoda, obrátí se k němu 
oči celé země – Jacek se totiž stane prvním Polákem, kte-
rý podstoupí transplantaci obličeje. Tato nekompromisní, 
ale zároveň mimořádně zábavná studie krize identity byla 
na Berlinale 2018 oceněna Stříbrným medvědem.
hrají: Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka Podsiadlik,  
Małgorzata Gorol a dalšírežie: Małgorzata Szumowska 
mládeži do 15 let nepřístupné  | 91 min.

čtvrtek 11. 10. – 17.30 hodin
PŘEDNÁŠKA 

ING. MIROSLAV HRABICA: 
O ŽIVOTĚ, LÁSCE, VZTAZÍCH  
I ZDRAVÍ 
Jak žít a šťastný i zdravý být. O našich láskách. Jak se po-
stavit k chování jiných. O zvládání těžkostí partnerských 
vztahů. Bolavá záda, kolena, špatné trávení i zničené ner-
vy mám stejně hlavně z Tebe. Co mohu pro návrat svého 
zdraví udělat sám?

pátek 12. 10. – 19.30 hodin 
PREMIÉROVÉ KINO 

VENOM (USA 2018)
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejroz-
poruplnějších a nejdrsnějších antihrdinů filmového světa 
značky Marvel.
hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed a další
režie: Ruben Fleischer  | pro děti do 12 let nevhodné
film v českém znění  | 112 min.

sobota 13. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

BELLA A SEBASTIAN 3: 
PŘÁTELÉ NAVŽDY (FRA 2017)
Uběhly už dva roky od posledního příběhu Belly a Sebastia-
na. Ten teď dospívá a z Belly se stala maminka tří štěňat. Pi-
erre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě jinde 
než v horách… Sebastian však své hory opustit nechce...
hrají: Clovis Cornillas, Anne Benoît, Félix Bossuet
režie: Clovis Cornillas  | 91 min.

sobota 13. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

PRVNÍ ČLOVĚK (USA 2018)
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, 
aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11 
na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong 
slavnou větu „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok 
pro lidstvo.“ Stejně fascinující ale byla éra, která tomuto 
letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal to 
privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok.
hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke a další
režie: Damien Chazelle  | pro děti do 12 let nevhodné  | 138 min.

úterý 16. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

VLASY (USA 1979) 
Claude Bukowski má brzy narukovat, a tak si chce po-
slední dny v civilu v New Yorku užít. Náhodou potkává 
skupinku hippies a dámu na koni – Sheilu, která se mu 
okamžitě zalíbí. Claude se s hippies spřátelí a oni mu kro-
mě zasvěcení do světa drog nabídnou i doprovod na ve-
čírek, jehož se má Sheila zúčastnit... 
hrají: John Savage, Treat Williams, Beverly D́ Angelo a další
režie: Miloš Forman  | pro děti do 12 let nevhodné  | 121 min.

pátek 19. 10. – 19.00 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

UNIVERSUM BRDEČKA (ČR 2017)
Limonádový Joe, Tajemství hradu v Karpatech, Adéla ješ-
tě nevečeřela, Císařův pekař a Pekařův císař… Tyto a dal-
ší filmové hity české kinematografie spojuje jméno Jiří 
Brdečka. Tento scenárista, spisovatel a kreslíř se ve světě 
proslavil především jako respektovaný režisér animova-
ných filmů. Kým ale vlastně Brdečka ve skutečnosti byl?
Film osobně uveden jeho režisér Miroslav Janek.
režie: Miroslav Janek  | 84 min.

sobota 20. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO
VILÍK: RYCHLE A VESELE (MAL 2018)
Malé autíčko Vilík má velký sen – chce se stát králem silnic 
ve svém rodném městě Gasket City. Navíc je „až po duši“ 
zamilovaný do modelky Belly. Jenže v cestě mu stojí její 
přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese.
režie: Yusry Abdul Halim  | 90 min.

sobota 20. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

HALLOWEEN (USA 2018)
Před čtyřiceti lety dokázala Laurie přežít řádění masko-
vaného zabijáka Michaela Myerse. Od té doby se důsledně 

připravuje na jeho návrat, navzdory tomu, že Myers dožívá 
v jedné z nejpřísněji střežených psychiatrických léčeben. 
Lauriiny obavy se však rázem zhmotní po havárii vězeň-
ského autobusu, který převážel Myerse do nového ústavu...
hrají: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton a další
režie: David Gordon Green | mládeži do 15 let nepřístupné
109 min.

pondělí 22. 10. – 17.30 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 
vstupné dobrovolné

MARTIN KOŠŤÁL: 
STOPEM ZÁPADNÍ AFRIKOU 
Dodnes je cestování po Africe tím největším zážitkem, pro-
tože na mapě stále leží bílá místa, kam Evropané vkročili 
jen velmi ojediněle. A to se v plné míře týká i nejkrásněj-
ších zemí západní Afriky – Senegalu, Mali a Guiney Bissau!

úterý 23. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

JACK STAVÍ DŮM (DEN 2018) 
Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým 
dílem. Své temné mistrovství se již léta snaží vybrousit  
k dokonalosti. I přes jeho vysokou inteligenci se ale po-
licie pomalu přibližuje. Tento ponurý, chytrý i groteskně 
humorný snímek představil jeho kontroverzní tvůrce po-
prvé na festivalu v Cannes.
hrají: Mat Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman a další
režie: Lars von Trier | mládeži do 18 let nepřístupné | 155 min.

pátek 26. 10. – 19.30 hodin 
PREMIÉROVÉ KINO 

MARS (ČR 2018)
Lety na Mars dávno vyšly z módy. Marťanskou vědeckou sta-
nici udržuje v chodu zastaralý robot. Místo náhradních dílů 
však přiletí čeští turisté, kteří se na Marsu chtějí oženit. Ro-
bot přežil pět velkých prachových bouří a několikrát ho trefil 
blesk. Už nechce být sám. Může umělá inteligence žárlit? 
hrají: Tereza Nvotová, Halka Třešňáková,Tomáš Jeřábek 
režie: Benjamin Tuček | 84 min.

sobota 27. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA 
(ČR, SR 2018) 
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy  
v kovárně, kde pomáhá také dvouhlavý dráček Čmoudík. 
Jednou děti objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmou-
dík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, za-
číná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka.
hrají: Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Miroslav Noga a další
režie: Dušan Rapoš | 90 min.

sobota 27. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ZLÝ ČASY V EL ROYALE (USA 2018) 
Když se v jednom dni v polozapomenutém hotelu sejde 
hned pět hostů, je to podezřelé. Kněz, soulová zpěvač-
ka, dvě dívky a někdo, kdo vypadá jako obchodní cestu-
jící. Podezřelý je i hotel El Royale, který nejen ve svých 
stěnách a pod podlahou skrývá mnohá tajemství. S pří-
chodem noci a dalších nezvaných hostů bude mít každý  
z přítomných aspoň jednu šanci na vlastní vykoupení. 
Než se vše odebere do horoucích pekel.
hrají: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson a další
režie: Drew Goddard | mládeži do 15 let nepřístupné | 140 min.

úterý 30. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

HOVORY S TGM (ČR 2018) 
Toho dne na podzim roku 1928 je jejich kniha konečně 
hotová. Karel Čapek proto vyhledá v zámecké zahradě 
prezidenta Masaryka a chce mu nabídnout část honoráře 
za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí republi-
ky. Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho dcera mu 
totiž zakázala knihu vydat. Toto setkání nebude snadné.
hrají: Jan Budař a Martin Huba | režie: Jakub Červenka 
80min.

středa 31. 10. – 19.30 hodin 
STUDENTSKÉ KINO 

LIMONÁDOVÝ JOE ANEB 
KOŇSKÁ OPERA (ČSSR 1964)
Stetson City 1885. V saloonu je pořádně živo. Pistolníci 
se rvou do rytmu piana, shazují se ze schodů, polévají 
se vědry vody nebo se věší na trofeje vycpaných bizonů. 
Svět nahlížený skrze dno láhve je ideálním podhoubím 
pro zločin... V momentě největšího zmaru však přichází 
do saloonu muž oděný do bílého obleku, který si objedná 
sklenici Kolalokovy limonády. Je to Limonádový Joe.
hrají: Karel Fiala, Miloš Kopecký, Rudolf Deyl ml. a další
režie: Oldřich Lipský  | 94 min.
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