
čtvrtek 2. 5. – 19.30 hodin
STUDENTSKÉ KINO 

TOHLE JE NÁŠ SVĚT (USA 2016) 
Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný 
otec svých šest dětí. Jejich život připomíná letní tábor  
v ráji, dokud nepřijde zpráva, která všechno změní. Začí-
ná překvapivá a zábavná cesta, při které jsou zásady této 
volnomyšlenkářské rodiny vystaveny zkouškám našeho 
světa. Pozitivně laděný film si z festivalu v Cannes 2016 
odnesl cenu za nejlepší režii v sekci Un Certain Regard.
hrají: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler 
režie: Matt Ross | 119 min.

pátek 3. 5. – 19.30 hodin 
PREMIÉROVÉ KINO 

ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně roz-
hodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton!  
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný 
problém. Stačí jen začít trénovat.
hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Ondřej Vetchý
režie: Martin Horský | 93 min.

sobota 4. 5. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

MIA A BÍLÝ LEV (FRA, DE 2018) 
Jedenáctiletá Mia dostane malého bílého lva a stanou se  
z nich nerozluční kamarádi. Když ale trochu povyrostou  
a přestanou být mláďata, musí spolu utéct do africké di-
vočiny, aby vzácné zvíře zachránili před lovci trofejí... 
hrají: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood 
režie: Gilles de Maistre | 98 min.

sobota 4. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

THE BEACH BUM 
(USA, FRA, GB, CHE 2019)
Hlavní hrdina vypadá jako plážový povaleč, chová se 
jako plážový povaleč a ze všeho nejvíc to prostě je plážo-
vý povaleč, obejda a vagabund. Věčně je pod vlivem če-
hokoliv omamného, co je zrovna po ruce, žije ve velkém 
stylu mimo jakákoliv popsatelná kritéria a životem pro-
jíždí podle pravidel vytvořených jen sobě na míru. Říká 
si Moondog. K tomu je ale básník a je až nechutně bohatý.
hrají: Matthew McConaughey, Isla Fisher, Snoop Dogg a další
režie: Harmony Korine | mládeži do 15 let nepřístupné | 95 min.

úterý 7. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

HUMORISTA (RU, LAT, ČR 2019) 
Polovina 80. let. Brežněv zemřel, Andropov zemřel  
a o Černěnkovi se šeptá, že to má taky za pár. Boris Arka-
dij žije život prominenta, komika režimem nejen tolero-
vaného, ale i podporovaného. Pod povrchem se ale dusí. 
V Borisovi zuří vnitřní boj mezi konformistou a buřičem. 
A to vše v době, kdy humor může zabíjet.
hrají: Alexej Agranovič, Jurij Kolokolnikov, Polina Aug a další
režie: Michail Idov | pro děti do 12 let nevhodné | 91 min.

pátek 10. 5. – 19.30 hodin 
PREMIÉROVÉ KINO 

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED   
(FRA, BEL 2019) 

Raphaelův život je dokonalý. Je slavným spisovatelem, 
čtenáři jej obdivují, milující a krásná žena ho podporuje. 
A to až do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu trochu 
zaskřípe. Následujícího rána se Raphael probouzí sám  
a čeká jej pořádný šok. Propadne se totiž do paralelního 
světa, ve kterém žije úplně jiný život. Svou ženu Olivii  
v něm nikdy nepotkal... A tak musí udělat vše pro to, aby 
si její lásku znovu získal a především si ji zasloužil.
hrají: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe re-
žie: Hugo Gélin | pro děti do 12 let nevhodné | 117 min.

sobota 11. 5. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 
(USA, JAP 2019)  
Záhadné zmizení špičkového detektiva Harryho Good-
mana přiměje jeho syna Tima, aby začal pátral po tom, 
co se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák 
jeho otce, detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými po-
známkami sršící superslídil.
hrají: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton a další
režie: Rob Letterman | 104 min.

sobota 11. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA 
(USA 2019)
Když ještě žila, utopila v záchvatu zuřivého vzteku své 
děti, a když po svém hrůzném činu ronila slzy bolesti, 
sama se vrhla do zpěněných říčních vod. Nyní jsou její 
smrtící slzy věčné a těm, kdo v noci zaslechnou její po-
smrtný nářek volání, není pomoci. La Llorona se plíží ve 
stínech a loví děti v zoufalé snaze nahradit ty své. Během 
staletí její touha a nenasytnost roste…
hrají: Sean Patrick Thomas, Linda Cardellini, Patricia Velasquez
režie: Michael Chaves | mládeži do 15 let nepřístupné | 93 min.

úterý 14. 5. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO

NA STŘEŠE (ČR, SR 2019) 
Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mla-
dému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého 
domu. Soužití nevraživého pána a mladíka, který hledá 
východisko ze zoufalé situace, přináší mnoho tragiko-
mických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. Kaž-
dý z nás totiž potřebuje, aby ho někdo potřeboval.
hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk a další
režie: Jiří Mádl | děti do 12 let nevhodné | 119 min.

úterý 14. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

TRABANTEM TAM A ZASE 
ZPÁTKY (ČR 2019) 
Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč 
kontinenty ve velkém stylu. Putování smečky mužů nabí-
rá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů. 
Překonává Himálaje i diktatury, láme výškové rekordy  
i prchá před policií. Přestože jde mnohokrát do tuhého, 
mezinárodní česko-slovensko-polská posádka bojuje se 
všemi nástrahami s černým humorem, sebeironií a občas 
na hraně politické korektnosti.
režie: Dan Přibáň | pro děti do 12 let nevhodné | 114 min.

pátek 17. 5. – 18.15 hodin
PŘEDNÁŠKA ČKA 

Prof. PhDr. TOMÁŠ HALÍK, Th.D.: 
JDE O VĚROHODNOST 
KŘESŤANSTVÍ
Téma církve a náboženství se nyní dostává do médií v 
souvislosti s církevními skandály, zejména sexuálním 
zneužíváním. Jaké jsou hlubší kořeny a širší souvislosti 
těchto jevů a jak se s nimi vyrovnat? 
Pořádá místní skupina ČKA Český ráj.

sobota 18. 5. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

V OBLACÍCH (DE 2019) 
Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kte-
rou musí podstoupit každý racek. Nešťastnou náhodou ale 
skončí v moři a musí si vyslechnout posměšky i výtky. Na 
racka je neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti je 
Manou totiž rorýs, což dosud netušil... Brzy se objeví nebez-
pečí, které ohrožuje všechny, a ptáci jakkoliv velcí či pyšní 
se proti němu musí spojit. A Manou sehraje zásadní roli. 
režie: Christian Haas, Andrea Block | 88 min.

sobota 18. 5. – 19.30 hodin.
PREMIÉROVÉ KINO 

JOHN WICK 3 (USA 2019) 
Ve třetí části této adrenalinové akční série má superzabi-
ják John Wick v patách celou armádu lovců odměn usilu-
jících o 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, 
co porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního 
spolku nájemných vrahů se z něj stal psanec, který je ter-
čem zabijáků po celém světě. Připravte se na válku!
hrají: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane a další
režie: Chad Stahelski | mládeži do 15 let nepřístupné 
131 min.

úterý 21. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

FREE SOLO (USA 2018) 
Horolezec Alex Honnold udivuje svět odvážným balanco-
váním na hraně života a smrti, když zdolává složité strmé 
vrcholy sám a bez jakéhokoli jištění. Yosemitský gigant El 
Capitan ale představuje výzvu, před kterou i chladnokrev-
ný a zdánlivě emocí zbavený lezec zapochybuje. Oscarem 
ověnčený snímek unikátním způsobem kombinuje závrať 
a euforii.
hrají: Alex Honnold, Jimmy Chin a další
režie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi | 100 min.

pátek 24. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ (USA 2019) 
Příběh Teda Bundyho je strašlivý a zároveň fascinující  
i dnes, čtyřicet let poté, co Amerika seděla přilepená k ob-
razovkám a sledovala soudní proces s ním. Bundy spáchal 
minimálně třicet vražd mladých žen, všechny omráčil, 
uškrtil a znásilnil, často posmrtně. Jeho krvavý koníček 
budil hrůzu, přesto se během procesu i po něm stal mi-
láčkem mnoha žen a dívek...
hrají: Zac Efron, John Malkovich, Lily Collins a další
režie: Joe Berlinger | mládeži do 15 let nepřístupné | 108 min. 

sobota 25. 5. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

ALADIN (USA 2019) 
Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčko-
vi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně  
a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnos-
ti. V pohádkovém přístavním městě Agrabahu nebudou 
chybět ani mocný černokněžník Jafar či starostlivý sul-
tán a samozřejmě ani létající koberec...
hrají: Will Smith, Mena Massoud, Noami Scott a další
režie: Guy Ritchie | 100 min.

sobota 25. 5. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

SYN TEMNOTY (USA 2019) 
Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, 
ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se 
projevovat velmi zlověstně? V tomto snímku přináší vizi-
onářský tvůrce Strážců galaxie děsivý zvrat a úplně nový 
radikální žánr: superhrdinský horor.
hrají: Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn 
režie: David Yarovesky | mládeži do 15 let nepřístupné | 100 min.

úterý 28. 5. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

BOLEST A SLÁVA (USA 2018)
Salvator Mallo je slavný filmový režisér, nyní se však jeho 
svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen  
tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. Ve vzpomín-
kách se proto vrací do svého dětství, snaží se rozpomenout 
na spalující touhu po své první lásce a na bolest, kterou 
mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost života i utrpení. 
Psaní pro něj tehdy bylo únikem a zapomněním...
hrají: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Asier Etxeandia 
režie: Pedro Almodóvar | pro děti do 12 let nevhodné | 113 min.

pátek 31. 5. – 19.30 hodin 
PREMIÉROVÉ KINO

ROCKETMAN (USA, GB 2019) 
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl 
to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl 
s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně... Elton John 
vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako 
pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl 
vyprávět. Hudební fantazie, která vypráví životní příběh 
jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti.
hrají: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden a další
režie: Dexter Fletcher | pro děti do 12 let nevhodné 
108 min. 
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