
pátek 2. 10. – 19.30 hodin
RODINNÉ KINO 100 KČ
MULAN (USA 2020) | RODINNÝ | DOBRODRUŽNÝ

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí 
sloužit v  císařské armádě k obraně země před nájezdníky 
ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, 
zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže 
překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty.
hrají:  Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Jet Li a další
režie: Niki Caro  | český dabing | 106 min.

sobota 3. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

PINOCCHIO (GB, ITA, FRA 2019)  
RODINNÝ | DOBRODRUŽNÝ
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako 
vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější 
klučina a nechá se lehce svést k  rošťárnám, díky nimž pro-
žívá nespočet napínavých dobrodružsví. Podaří se Pinoc-
chiovi splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem?
Hrají: Roberto Benigni, Marine Vacth, Marcello Fonte 
režie: Matteo Garrone | český dabing | 125 min.

sobota 3. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

AFTER: PŘIZNÁNÍ (USA 2020) 
ROMANTICKÝ | DRAMA 
Osudová láska Tessy a Hardina projde divokým vývoje 
i zradou a čeká ji opravdová zkouška ohněm. Po nečeka-
ném odhalení a přiznání už jejich život a vášnivý vztah 
nebude nikdy takový, jako před tím. Fenomenální přijetí 
knižní sérii After se přeneslo i na plátna a po úvodním 
úspěšném filmu After: Polibek přichází do kin pokračo-
vání s názvem After: Přiznání.
hrají: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair 
režie: Roger Kumble | nevhodný do 12 let | 106 min.
v původním znění s českými titulky 

úterý 6. 10. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

DISCO (NOR 2019) | DRAMA
Mirjam je devatenáctiletá teenagerka, která jde příkladem 
jako mistryně světa v disco freestyle tancích. Pod ideální 
maskou ale prožívá Mirjam duchovní i  fyzickou úzkost, 
kterou ji působí dospívání, problémy v rodině a tlak okolí. 
Zoufalství zavede dospívající dívku do náruče nové kon-
gregace, která pod konzervativním zevnějškem maskuje 
temné kultické jádro.
Hrají: Josefine Frida, Kjærsti Odden Skjeldal, Nicolai Cleve 
Broch  a další | režie: Jorun Myklebust Syversen 
nevhodný do 12 let | 94 min. | v původním znění s českými 
titulky

pátek 9. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

BÁBOVKY (ČR 2020) | KOMEDIE | DRAMA  
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží 
navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, pra-
cí, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té 

nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí 
humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. 
hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek 
Taclík a další | režie: Rudolf Havlík | nevhodný do 12 let | 97 min.

sobota 10. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

VZHŮRU ZA SNY (DEN 2020)  
RODINNÝ | ANIMOVANÝ 
Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama 
hned nadvakrát. Poprvé, když proti své vůli dostane nevlast-
ní sestru Jenny. Ta je stejně stará jako ona, je strašně otravná 
a všichni očekávají, že se z  nich stanou nejlepší kamarád-
ky. A pak podruhé, když ve spaní během jednoho snu objeví 
senzační tajemství. Přijde totiž na to, jak vlastně sny vznikají.
režie: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck  | 81 min.

sobota 10. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

KRAJINA VE STÍNU (ČR 2020) | DRAMA 
Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice 
v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a pa-
desátých let minulého století. V popředí příběhu pak sto-
jí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka 
i události po válce dopadají vždy plnou silou.
hrají: Magdalena Borová, Bára Poláková, Stanislav Majer a další
režie: Bohdan Sláma | 135 min.

pondělí 12. 10. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 

DAVID HAINALL —  
Nejhezčí hory Skotska
Za Hadrianovým valem, oddělujícím Anglii od drsného se-
veru, leží Skotsko, země hlubokých jezer, nejlepší whisky, 
nekonečných vřesovišť, měsíční krajiny náhorních plošin 
a  především úchvatných hor. 

úterý 13. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

KRYCÍ JMÉNO LEV   
(FRA 2020) | KOMEDIE | AKČNÍ 
Upjatý psychiatr Romain je fascinovaný svým novým paci-
entem Leo Milanem, který o sobě tvrdí, že je mezinárodní 
agent s krycím jménem Lev. Ale on je přeci jen blázen, ne? 
hrají: Dany Boon, Philippe Katerine 
režie: Ludovic Colbeau-Justin | nevhodný do 12 let | 96 min.
v původním znění s českými titulky 

pátek 16. 10. – 19.30 hodin
RODINNÉ KINO 

DĚDA POSTRACH RODINY
(USA 2020) | KOMEDIE | RODINNÝ
Filmovými hvězdami nabitá rodinná komedie o velké a ne-
lítostné válce vnuka s dědou. Dědeček Ed byl se svým vnu-
kem Peterem vždycky jedna ruka, měli se rádi a to přesně 
do toho momentu, kdy se k nim děda přistěhoval a Peter mu 
měl přenechat svůj pokoj.
hrají: Robert de Niro, Uma Thurman, Christopher Walken,  
Jane Seymour | režie: Tim Hill | český dabing | 98 min.

sobota 17. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

ČERVENÝ STŘEVÍČEK  
A 7 STATEČNÝCH (KOR 2020) 

ANIMOVANÝ | RODINNÝ 

Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených stře-
víčků, které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má 
to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když 
zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je do-
stala nazpět. 
režie: Sungho Hong | 83 min.

sobota 17. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

VYŠINUTÝ (USA, GB 2020) | AKČNÍ | THRILLER 
Aktuální psychologický thriller zkoumá křehkou rovnováhu 
současné společnosti. Rachel na semaforu se dostane do ostré 
hádky s jiným řidičem. Všichni, které má ráda, se brzy stanou 
terčem muže, který si umane, že na tomto světě po sobě zanechá 
ještě poslední stopu tím, že Rachel udělí řadu vražedných lekcí.
Hrají: Russell Crowe, Caren Pistorius, Jimmi Simpson 
režie: Derrick Borte | přístupný od 15 let | 90 min.
V původním znění s českými titulky

úterý 20. 10. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

3 BOBULE (ČR 2020) | KOMEDIE
Honza a Klára  se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. 
Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděle-
ně. Toto je příběh renesance jejich lásky.
hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer a další 
režie: Martin Kopp | 103 min.

úterý 20. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

POSTIŽENI MUZIKOU 
(ČR 2020) | DOKUMENT 
Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti 
také celoživotní handicap? Členové The Tap Tap, kape-
ly z  Jedličkova ústavu složené ze studentů s postižením 
v tom mají jasno. Dokazují, že s nadhledem, černým hu-
morem a až nakažlivou energií je možné čelit i nejsloži-
tějším překážkám a žít u toho život rockových hvězd.
režie: Radovan Síbrt | nevhodný do 12 let | 80 min.

pátek 23. 10. – 19.30 hodin
REPRÍZA 

ŠARLATÁN (ČR, IRL, POL, SK 2020)  
ŽIVOTOPISNÝ | DRAMA
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařené-
ho léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. 
hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj 
režie: Agnieszka Holland | nevhodný do 12 let | 118 min.

sobota 24. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE  
(ČR 2020) | POHÁDKA | FANTASY 
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby. 
Ta se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin. Aby 
zachránila své království musí v sobě nalézt odvahu a čisté 
srdce a kletbě se jednou provždy postavit.
hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora 
režie: Petr Kubík | 112min.

sobota 24. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

SMRT NA NILU (USA 2020)  
DRAMA | KRIMI | MISTERIÓZNÍ
Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je „Smrt na Nilu“ 
odvážným tajemným thrillerem režiséra Kennetha Branagha 
o emocionálním chaosu a  smrtících následcích vyvolaných 
milostnou posedlostí. 
Hrají: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer,  
Letitia Wright a další | režie: Kenneth Branagh | 90 min.
v původním znění s českými titulky 

pondělí 26. 10. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 

PAVEL CHLUM — Banát
Pavel Chlum Vás provede po této oblasti na břehu řeky Dunaj 
v Rumunsku a Srbsku, kde čeští kolonisté stavěli na začátku 
19. století své domy a dosud se zde zachovalo několik čistě 
českých vesnic.

úterý 27. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

ŽALUJI! (FRA, ITA 2020) 
DRAMA | THRILLER | HISTORICKÝ 
Kapitán Alfred Dreyfus byl označen za německého špiona 
a odsouzen na doživotí. Georges Picquart, který je pový-
šen na jeho pozici ale zjistí, že se k Němcům stále dostá-
vají tajné informace. Jeho čest a život jsou v ohrožení.
hrají: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner a další
režie: Roman Polanski | nevhodný do 12 let | 132 min.
wv původním znění s českými titulky 

pátek 30. 10. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

ŽÁBY BEZ JAZYKA (ČR, SK 2019) | DRAMA
Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. a jeho nejbližší 
rodiny. Jaroslav bojuje o svoje děti, a musí se vyrovnat 
nejen se svou matkou Dorotou, ale hlavně se svými nej-
temnějšími stránkami a démony. 
hrají: Jaroslav Plesl, Regina Rázlová, Petra Fornayová a další 
režie: Mira Fornay | přístupný od 15 let | 116 min.

sobota 31. 10. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

100% VLK (AUST 2020) | ANIMOVANÝ | RODINNÝ 
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není, 
patří do starého rodu vlkodlaků. Je trochu potrhlý, ale 
až se stane skutečným vlkodlakem, bude se z něj vážený 
člen smečky. V tu velkou noc první proměny se ale něco 
zvrtne a Freddy v něco strašně moc rozkošného...
režie: Alexs Stadermann | 112min.

sobota 31. 10. – 19.30 hodin
REPRÍZA 

TENET (GB, USA 2020) | THRILLER | AKCE | DRAMA 
Hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi je jediné slo-
vo — TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bo-
juje o záchranu celého světa. 
hrají: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth  
Debicki a další  | režie: Christopher Nolan | nevhodný do 12 let
v původním znění s českými titulky | 150 min.
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