
sobota 1. 6. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

UGLYDOLLS (USA 2019)    
V  neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno 
a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj život 
ve městečku, ale přece jen ji její zvědavost nutí přemýšlet 
o tom, jestli není něco na druhé straně hor. A tak sebere 
partu svých nejlepších přátel, objeví jiný svět a uvědomí 
si, že ze všeho nejdůležitější je, kdo doopravdy jste.
režie: Kelly Asbury | 88 min.

 1. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

GODZILLA II: KRÁL MONSTER 
(USA 2019)
Nový film sleduje osudy kryptozoologické agentury Mo-
narch, jejíž členové změří síly s  armádou obrovských 
monster, včetně impozantní Godzilly. Ta se střetne s  gi-
gantickou radioaktivní můrou Mothrou, Kaiju Rodanem 
a  také svým největším nepřítelem, trojhlavým Kingem 
Ghidorahem. Když tyto předpotopní druhy, které byly do-
posud pokládány za pouhé mýty, opět ožijí, začnou bojo-
vat o nadvládu a samotná existence lidské rasy tak visí na 
vlásku.
hrají: Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins režie: 
Michael Dougherty  | pro děti do 12 let nevhodné | 132 min.

úterý 4. 6. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

STUDIO LHOTSKÝ UVÁDÍ: 
SARKOFÁG PRO KRÁLOVNU  
(ČR 2019) 
Dánská královna Margareta II. požádala před lety socha-
ře Bjørna Nørgaarda, aby navrhnul sochu pro kryptu ka-
tedrály Domkirke v Roskilde, kde by měla být pochována. 
Pro chrám, kam se pohřbívají dánští panovníci už osm 
století, navrhnul Nørgaard skleněný sarkofág. Pět let ex-
perimentoval v  Japonsku, v  Číně a  v  USA, aby nakonec 
to, co hledal, našel na Pelechově u  Železného Brodu ve 
studiu tavené plastiky Zdeňka Lhotského... 
Film osobně uvedou Pavel Štingl, Miroslav Janek a Zdeněk 
Lhotský.
režie: Pavel Štingl | 80 min.

úterý 11. 6. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ 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. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch 
více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Stačí jen začít 
trénovat.
hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Ondřej Vetchý 
režie: Martin Horský | 93 min.

úterý 11. 6. – 19.30 hodin 
DOBRÉ KINO 

TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ 
(USA 2018)
Bobby, Eddy a David přišli na svět v New Yorku na začát-
ku 60. let jako jednovaječná trojčata. Hned po narození 
ale byli rozděleni a adoptováni různými rodinami. Nikdo 
z nich neměl tušení, že má na vlas stejné sourozence. Po 
necelých dvaceti letech se souhrou šťastných náhod se-
tkali a jejich neuvěřitelný příběh se stal senzací Ameriky. 
Kdo a proč je rozdělil? Jak ovlivnilo mnohaleté odloučení 
jejich životy? 
režie: Tim Wardle | pro děti do 12 let nevhodné | 96 min.

pátek 14. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO Č

MÁMA (USA 2019) 
Pro partičku středoškoláků z  malého amerického měs-
tečka je klíčem k  úspěšnému víkendu přemluvení libo-
volného dospělého, aby jim koupil alkohol. Osamělá paní 
Sue Ann je v  tomhle směru přímo darem z nebes. Nejen 
že teenagerům bez mrknutí oka koupí bednu alkoholu, 
ale navíc jim nabídne sklepní prostory ve svém odlehlém 
domě, aby si ho tam mohli vypít a trochu přitom zablbli. 
Z dokonalého snu všech teenagerů se však  záhy vyklube 
noční můra a  nejlepší místo ve městě se promění v  nej-
horší místo na Zemi.
hrají: Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers a další
režie: Tate Taylor | mládeži do 15 let nepřístupné | 100 min.

sobota 15. 6. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

TVMINIUNI_ZLODĚJ OTÁZEK 
(ČR 2019) 
Film, jaký tu ještě nebyl! Kombinace herců a svérázných 
loutek, rodinný film plný života, barev, vtipu a  také film 
s  jedním důležitým poselstvím. Celovečerní TvMiniUni: 
Zloděj otázek ve velkém stylu zakončuje seriál TvMiniUni, 
který na D:čku České televize běží už pět let a má na kontě 
téměř 150 epizod.
hrají: Pavel, Liška, Barbora Poláková, Miroslav Krobot a další
režie: Jan Jirků | 80 min.

sobota 15. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

X-MEN: DARK PHOENIX 
(USA 2019)   
Jean Grey je zasažena neznámou kosmickou silou, která ji 
promění v jednoho z nejsilnějších mutantů. Postupně nad 
sebou ztrácí kontrolu a její myšlení navíc začíná ovlivňo-
vat tajemná postava, která přichází s  nebezpečnými ná-
vrhy na využití její ničivé síly. Grey se tak stává hrozbou 
nejen pro své nyní již bývalé přátele z  řad mutantů, ale 
pro celou planetu. X-Meni tak musí čelit svému nejbližší-
mu i nejničivějšímu nepříteli – jednomu z nich.
hrají: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, James McAvoy 
režie: Simon Kinberg | pro děti do 12 let nevhodné
film v českém znění | 114 min.

úterý 18. 6. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

NEVIDITELNÉ (FRA 2018)
Citlivá a empatická komedie o čtyřech pracovnicích, které 
se v denním centru na předměstí snaží pomoci ženám ve 
složité životní situaci. Když má být centrum kvůli úřed-
nímu rozhodnutí uzavřeno, jeho zaměstnankyně vezmou 
situaci do vlastních rukou. Od teď udělají vše pro to, aby 
svým návštěvnicím pomohly postavit se znovu na vlastní 
nohy, i když to bude znamenat porušení spousty pravidel. 
Někdy je totiž potřeba spojit síly, postavit se problémům 
čelem a jít štěstí naproti!
hrají: Fatsah Bouyahmed, Audrey Lamy, Déborah Lukumuena 
režie: Louis-Julien Petit | pro děti do 12 let nevhodné
102 min.

pátek 21. 6. – 19.30 hodin 
PREMIÉROVÉ KINO 

PODFUKÁŘKY (USA 2019) 
Dokonalá profesionálka se rozhodne zasvětit do tajů svá-
dění a  okrádání mužů nadšenou amatérku. S  vypětím 
všech sil a  po sérii neuvěřitelných zážitků se Josephine 
podaří z Penny vykřesat kolegyni na úrovni, sice trošku 
nekonvenční, ale zato s obrovským potenciálem... Svět je 
totiž plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů a přes-
ně takové tyto dvě dámy milují. Nejde jim totiž o lásku, ale 
o peníze. O hodně peněz.
hrají: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson a další
režie: Chris Addison | mládeži do 15 let nepřístupné | 94 min.

sobota 22. 6. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

PSÍ POSLÁNÍ 2 (USA 2019)
Ve volném pokračování celosvětového hitu nalezne mi-
lovaný pes Bailey nový smysl života. Naváže pevné pou-
to s  těmi, které zbožňuje, a  společně se vydají na místa, 
která si nedokázali ani ve snu představit. Tak začíná Bai-
leyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými lás-
kou, přátelstvím, věrností a  také několika fakt skvělými 
drbáními na bříšku. 
hrají: Betty Gilpin, Dennis Quaid, Abby Ryder Fortson a další
režie: Gail Mancuso | 108 min.

sobota 22. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA (USA 2019) 
Muži a  ženy v  černém vždycky chránili Zemi před šme-
jdem z vesmíru. Naposledy jsme měli možnost je ve filmu 
vidět před dlouhými sedmi lety, kdy nás před odporným 
vesmírným ksindlem chránili ještě Will Smith a  Tommy 
Lee Jones. V novém dobrodružství tito dva již nefigu-
rují, ale organizace funguje dál a  čelí dosud největšímu 
globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojitému agentovi ve 
vlastních řadách.
hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson re-
žie: F. Gary Gray | pro děti do 12 let nevhodné
film v českém znění | 118 min.

úterý 25. 6. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

GENESIS (CAN 2018)
V  soukromé chlapecké škole se šestnáctiletý Guillau-
me tajně zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho 
osmnáctiletá sestra Charlotte je zaskočena svým příte-
lem, který jí navrhuje, aby měli otevřený vztah. Na letním 
prázdninovém táboře najde dvanáctiletý Félix zalíbení 
v  Béatrice. Všechno se mění... Snímek jako intimní, tiše 
transgresivní a znepokojující portrét adolescentní touhy.
hrají: Noée Nabita, Théodore Pellerin, Édouard Tremblay-Grenier
režie: Phillipe Lesage | mládeži do 15 let nepřístupné | 130 min.

pátek 28. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

YESTERDAY (GB 2019)   
Velmi neúspěšný písničkář Jack chce pověsit kytaru na 
hřebík, protože ať dělá, co dělá, poslouchá ho jenom nej-
lepší kamarádka Ellie. Pak ho ale v důsledku chvilkového 
záhadného globálního zatmění porazí autobus. Když se 
Jack vylíže ze zranění, zjistí, že se „něco“ stalo. Nikdo to-
tiž nezná Beatles a tak Jack vycítí příležitost. Stačí, když si 
vybaví všechny pecky legendárních Brouků z Liverpoolu, 
a svět mu rázem bude ležet u nohou. 
hrají: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran a další
režie: Danny Boyle | 117 min.

sobota 29. 6. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
(USA 2019)
Teriér Max se sotva vyrovnal se skutečností, že není jedi-
ným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru 
další nečekané změny. Nejdřív se k  nim nastěhoval ten 
chlap, pak Katie začala tloustnout, odjela, a  když se vrá-
tila, přivezla s sebou miminko. Max ho začal na každém 
kroku hlídat a  chránit, ale z  ustavičných starostí si vy-
tvořil nervový tik, na který veterinář Maxovi naordinoval 
pobyt na venkově. Veliká chyba!
režie: Chris Renaud, Jonathan del Val | 86 min.

sobota 29. 6. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ANNABELLE 3 (USA 2019)   
Třetí pokračování velmi úspěšné hororové série scénáris-
ty a  producenta Jamese Wana. Ed a  Lorraine Warrenovi 
kdysi bezpečně uložili démony posedlou panenku za po-
svěcené sklo v místnosti s dalšími artefakty zla a přizvali 
kněze, aby úkryt zapečetil požehnáním. Kdo mohl tušit, 
že Annabelle probudí zlé duchy v  blízkosti a  svět zažije 
další děsivý útok temných sil...
hrají: Mckenna Grace, Madison Iseman, Vera Farmiga a další
režie: Gary Dauberman | mládeži do 15 let nepřístupné | 100 min.
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