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Program kina na říjen 2020 
 
24.9.Čt – 30.9.St  – vždy v 17.30 a 20.00 /Pá a Po – pouze v 17.30/           /97 min./od 140,-/česky/příst.12+/ 
Hvězdně obsazená romantická komedie… 
BÁBOVKY 
ČR. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž 
propojeni. Vztahy, prací, 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. Bábovky 
mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které 
zná každý z nás. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, 
Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer… 
 
28.9.Po – pouze ve 20.00                                                                                      Art kino uvádí: 
RYTMUS: TEMPOS                                                         /90 min./120,-/česky/příst./ 
ČR. Dokument přináší výjimečný pohled na celou Rytmusovu kariéru od úplných počátků až po dnešní pozici 
uznávané a obdivované hvězdy a celebrity. Příběh rappera Rytmuse je současně i příběhem rapu a hiphopu 
u nás. „I když mě okolí málokdy chápalo, tak jsem si vždycky sobecky šel za svým cílem. Byly to dlouhé tři 
dekády kráčení proti proudu. Jediné, co jsem chtěl, bylo uznání. A respekt,“ říká samotný Patrik Rytmus 
Vrbovský… 
 
1.10.Čt – 4.10.Ne – vždy v 15.30              /125 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
Nejslavnější dřevěný kluk ožívá v rukou tvůrců Harryho Pottera.. 
PINOCCHIO 
Itálie. Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna 
nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružsví. 
Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité tajemným světem plným neuvěřitelných nestvůr – z 
břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se Pinocchiovi uniknout a splnit si 
svůj sen stát se opravdickým klukem? 
 
1.10.Čt – 2.10.Pá – vždy v 17.30                                                      /106 min./od 140,-/titulky/příst.12+/ 
Dokáže láska překonat minulost? 
AFTER: PŘIZNÁNÍ 
USA. Osudová láska Tessy a Hardina projde divokým vývoje i zradou a čeká ji opravdová zkouška ohněm. Po 
nečekaném 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 kin… 
 
1.10.Čt – 2.10.Pá – vždy ve 20.00 
PALM SPRINGS                                                   /87 min./120,-/titulky/příst.12+/ 
USA 2020. Hrají: Andy Samberg, J.K.Simmons, Peter Gallagher… Bezstarostný pohodář Nyles se na 
opulentní kalifornské svatbě kouše nudou. Stejně jako nevázaná a mírně cynická sestra nevěsty Sarah. Když 
spolu uvíznou v časové smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, hledají způsoby, jak se 
zabavit, nebo alespoň nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno neponesou žádné následky, a tak postupně ztrácejí 
veškeré zábrany... Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje nahlas a zároveň vám připomene, že i když 
zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to zachovat si aspoň trochu lidskosti a lásky… 
 
3.10.So – 4.10.Ne – vždy v 17.30                                                              /98 min./od 120,-/česky/příst./ 
Jeho dům, jeho pravidla... 
DĚDA POSTRACH RODINY 
USA. Filmovými hvězdami nabitá rodinná komedie o velké a nelítostné válce vnuka s dědou, kterého hraje 
Robert de Niro. Dědeček Ed byl se svým vnukem 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. Tak to ne!  Peter se 
rozhodne vystrnadit dědu z domu sérií naschválů. Jenže tenhle děda se nevzdává a začne srovnávat účty. 
Tohle je válka! Zapletou se do ní také Uma Thurman, Christopher Walken nebo nestárnoucí Jane Seymour... 
 
3.10.So – 4.10.Ne – vždy ve 20.00, 5.10.Po – 6.10.Út – vždy v 17.30             /97 min./od 140,-/česky/příst.12+/ 
Hvězdně obsazená romantická komedie… 
BÁBOVKY 
ČR. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž 
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propojeni. Vztahy, prací, 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. Bábovky 
mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které 
zná každý z nás. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, 
Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer… 
 
5.10.Po – pouze ve 20.00                                                      Filmový klub uvádí: 
CORPUS CHRISTI                              /115 min./70,- a 90,-/titulky/příst.12+/ 
Francie, Polsko 2019. Skutečný případ polského mladíka. Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro 
mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani 
pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do 
kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří 
stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit 
své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu? 
 
Nominace na Oscara za nejlepší zahraniční film. 
6.10.Út – 7.10.St – vždy ve 20.00                                          /135 min./od 130,-/česky/příst.15+/ 
Výpravný film Bohdana Slámy… 
KRAJINA VE STÍNU 
ČR. Historické drama režiséra Bohdana Slámy, držitele několika Českých lvů. Krajina ve stínu je kronikou lidí 
a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. 
Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí 
příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou 
silou. Hrají: Magdalena Borová, Bára Poláková, Stanislav Majer, Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Petra 
Špalková, Csongor Cassai, Cyril Drozda nebo Marek Taclík.. 
 
7.10.St – pouze v 15.00                                                                       Promítáme pro seniory: 
BOURÁK                                                                                                   /105 min./70,-/česky/příst.12+/ 
ČR. Ivan Trojan v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný 
zuby. Příběh v rytmu rokenrolu se odehrává v imaginárním městě Šlukdorf (Rumburk). Táta kšeftuje s autama 
a jezdí růžovým Cadilacem, za mámou pálí místní gangster a dcera Kamila musí zasáhnout, aby vše neletělo 
do luftu.... 
 
7.10.St – pouze v 17.30                                                                    /106 min./od 130,-/titulky/příst.12+/ 
Dokáže láska překonat minulost? 
AFTER: PŘIZNÁNÍ 
USA. Osudová láska Tessy a Hardina projde divokým vývoje i zradou a čeká ji opravdová zkouška ohněm. Po 
nečekaném 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 kin… 
 
8.10.Čt – 9.10.Pá – vždy v 15.30                                       /78 min./od 120,-/česky/příst./ 
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY 
Rusko. Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srdce dětí i dospělých na celém 
světě. A tentokrát s pořádnou porcí písniček! Máša je zvědavé, chytré a neposedné děvčátko, které žije ve 
staré železniční stanici v lese. Její nejlepší kamarád je dobrosrdečný medvěd, který dříve býval cirkusovým 
artistou. Máša miluje dobrodružství a objevování světa a je doslova magnet na potíže. Takže starostlivý 
medvěd mívá většinou plné packy práce, aby její lumpárny napravoval… 
 
8.10.Čt – 9.10.Pá – vždy v 17.30                                                               /98 min./od 120,-/česky/příst./ 
Jeho dům, jeho pravidla... 
DĚDA POSTRACH RODINY 
USA. Filmovými hvězdami nabitá rodinná komedie o velké a nelítostné válce vnuka s dědou, kterého hraje 
Robert de Niro. Dědeček Ed byl se svým vnukem 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. Tak to ne!  Peter se 
rozhodne vystrnadit dědu z domu sérií naschválů. Jenže tenhle děda se nevzdává a začne srovnávat účty. 
Tohle je válka! Zapletou se do ní také Uma Thurman, Christopher Walken nebo nestárnoucí Jane Seymour... 
 
8.10.Čt – 9.10.Pá – vždy ve 20.00                                            /92 min./od 120,-/titulky/příst.12+/ 
Nikdy neber člověku druhou šanci… 
PRO BALÍK PRACHŮ 
USA. Tom (Liam Neeson) je nechvalně proslulý zloděj, ale city, které chová ke své nové lásce Annie (Kate 
Walsh) ho přimějí napravit  staré hříchy a nechat za sebou život zločince. Především nechce svůj vztah s 
Annie postavit na lžích. Rozhodne se vzdát FBI a odevzdat státu peníze, které ukradl, výměnou za dohodu a 
čistý trestní rejstřík. Když zavolá do místní kanceláře FBI, aby se přiznal a domluvil si schůzku,  začíná hra na 
kočku a myš, ve které se do sebe zamotá dobro i zlo… 
 
 



10.10.So – 11.10.Ne – vždy v 15.30                                            /91 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
Nejveselejší film všech dob… 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 
USA. Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila 
na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože 
tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, 
kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, 
žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly… 
 
10.10.So – 11.10.Ne – vždy v 17.30                          /100 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 
ČR. Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba 
se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde 
poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, 
když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. 
Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se 
jednou provždy postavit… Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Simona Zmrzlá, Martin 
Dejdar, Roman Zach, Martin Písařík, Jan Révai… 
   
10.10.So – 11.10.Ne – vždy ve 20.00                                 /97 min./od 140,-/česky/příst.12+/ 
Hvězdně obsazená romantická komedie… 
BÁBOVKY 
ČR. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž 
propojeni. Vztahy, prací, 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. Bábovky 
mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které 
zná každý z nás. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, 
Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer… 
 
12.10.Po – 14.10.St – vždy v 17.30                                                  /94 min./od 120,-/česky/příst./ 
SMEČKA 
Když chceš s vlky být, tak je musíš porazit… 
ČR. Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i 
v hokejové kabině, kam přichází nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a 
rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se vzepřít a o svoje místo bojovat… 
 
12.10.Po – pouze ve 20.00                                                                                     Art kino uvádí: 
SVĚT PODLE MUCHY                                                                   /100 min./100,-/česky/příst./ 
ČR. Alfons Mucha, autor secesních plakátů, užitého umění a obrazů, včetně monumentální Slovanské epopeje, 
se proslavil už na přelomu 19. a 20. století… Tak proč mu teď, ve století jednadvacátém, známý americký 
streetartový umělec Mear One namaloval desetimetrový portrét na fasádu domu v Los Angeles? Proč se k 
jeho odkazu hrdě hlásí japonský ilustrátor Yoshitaka Amano a další současní autoři fenoménu jménem manga? 
Nový a v mnohém překvapivě aktuální pohled na život Alfonse Muchy nabídne svěží dokumentární film 
režiséra Romana Vávry… 
 
13.10.Út – 14.10.St – vždy ve 20.00                                                       /118 min./od 140,-/česky/příst.12+/ 
Ivan Trojan v hlavní roli životopisného dramatu Agnieszky Holland... 
ŠARLATÁN                                                                       
ČR. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí 
obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností 
politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a 
nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. 
Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou 
a ochranou před sebou samým… 
 
15.10.Čt – 18.10.Ne – vždy v 15.30                            /90 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
Od tvůrců filmů Ledové království a Na vlásku… 
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A SEDM STATEČNÝCH 
Jižní Korea. Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, 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 dostala nazpět… 
 
15.10.Čt – 18.10.Ne – vždy v 17.30                                           /119 min./od 130,-/titulky/příst.12+/ 
Katastrofický thriller od producentů Souboje titánů… 
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT 
USA, VB. John Garrity (Gerard Butler) s manželkou Allison (Morena Baccarin) a malým synem Nathanem se 
vydávají na nebezpečnou cestu, aby našli útočiště, před obrovskou kometou rychle se blížící k Zemi. Uprostřed 



děsivých zpráv o tom, že města po celém světě jsou ničena úlomky komety, naši protagonisté bojují s rostoucí 
panikou a bezprávím, které je obklopuje. Budeme svědky zběsilého útěku do bezpečí. Podaří se jim najít 
poslední úkryt před globální apokalypsou a najít nový bezpečny domov? 
 
15.10.Čt – 18.10.Ne – vždy ve 20.00                                               /127 min./od 130,-/česky/příst./ 
KAREL 
ČR. Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky 
jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud 
široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor... 
 
19.10.Po – pouze v 17.30, 20.10.Út – 21.10.St – vždy ve 20.00              /116 min./od 120,-/česky/příst.12+/ 
Jaroslav Plesl a Regina Rázlová v rodinném dramatu… 
ŽÁBY BEZ JAZYKA 
ČR. Autorský film Žáby bez jazyka režisérky Miry Fornay rozehrává nebezpečné vztahové hry, které probíhají 
v jedné rodině, v průběhu jednoho dne. Podobně jako ve svém předchozím filmu Můj pes Killer, který získal 
hlavní cenu na festivalu v Rotterdamu, zůstává Mira Fornay u komorního příběhu rodiny. Tentokrát však 
poněkud jinak… 
 
19.10.Po – pouze ve 20.00                                                                Filmový klub  uvádí: 
SBOHEM SYNU                                          /175 min./70,- a 90,-/titulky/příst.12+/ 
Čína 2019. Čínský snímek Sbohem, synu je pečlivě vystavěná, tříhodinová rodinná sága zachycující několik 
desetiletí z nedávné čínské historie prostřednictvím příběhu manželského páru postiženého osudovou tragédií. 
Životní zvraty a dramatické osudy jdou ruku v ruce s neustálými proměnami země. Film uznávaného režiséra 
Wanga Xiaoshuaie reflektuje skrze osobní lidské drama odvrácenou stránku čínské kulturní revoluce a 
zejména politiky jednoho dítěte, a mimo jiné dokazuje, že velké city nepotřebují velká filmová gesta. Stříbrný  
medvěd na Berlinale( mužský a ženský herecký výkon). 
 
20.10.Út – 21.10.St – vždy v 17.30                                                                   /127 min./od 130,-/česky/příst./ 
KAREL 
ČR. Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky 
jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud 
široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor... 
 
21.10.St – pouze v 15.00                                                                                             Promítáme pro seniory: 
Co byste obětovali pro pravdu a lásku… :                                                 /90 min./70,-/česky/příst.12+/ 
HAVEL 
ČR. Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou 
osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, 
pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a 
o to silnější vztah s manželkou Olgou…V titulní roli Václava Havla exceluje aktuální držitel Thálie Viktor Dvořák, 
dále hrají Aňa Gaislerová, Martin Hofmann, Jiří Bartoška a další… Režie Slávek Horák. 
 
22.10.Čt – 25.10.Ne – vždy v 15.30                                           /125 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
Nejslavnější dřevěný kluk ožívá v rukou tvůrců Harryho Pottera.. 
PINOCCHIO 
Itálie. Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna 
nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružsví. 
Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité tajemným světem plným neuvěřitelných nestvůr – z 
břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se Pinocchiovi uniknout a splnit si 
svůj sen stát se opravdickým klukem? 
 
22.10.Čt – 23.10.Pá – vždy v 17.30                                                              /97 min./od 140,-/česky/příst.12+/ 
Hvězdně obsazená romantická komedie… 
BÁBOVKY 
ČR. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž 
propojeni. Vztahy, prací, 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. Bábovky 
mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které 
zná každý z nás. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, 
Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer… 
 
22.10.Čt – 23.10.Pá – vždy ve 20.00                                                                  /94 min./od 120,-/česky/příst./ 
SMEČKA 
Když chceš s vlky být, tak je musíš porazit… 
ČR. Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i 



v hokejové kabině, kam přichází nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a 
rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se vzepřít a o svoje místo bojovat… 
 
24.10.So – 25.10.Ne – vždy v 17.30                                                                /127 min./od 130,-/česky/příst./ 
KAREL 
ČR. Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky 
jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud 
široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor... 
 
24.10.So – 25.10.Ne – vždy ve 20.00                                            /111 min./od 130,-/česky/příst.12+/ 
1 noc, 1 rande, 1 kámoš a moře problémů… 
NIGHTLIFE: NA TAHU 
Německo. Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? 
Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá v nové komedii „Nightlife: Na tahu“ Elyas M´Barek 
známý z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství… 
 
26.10.Po – 28.10.St – vždy v 17.30                                                                   /127 min./od 130,-/česky/příst./ 
KAREL 
ČR. Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky 
jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud 
široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor... 
 
26.10.Po – pouze ve 20.00                                                                                                      Art kino uvádí: 
ALCHYMICKÁ PEC                                                      /117 min./120,-/česky*/příst./ 
ČR. Během prací na posledním celovečerním filmu surrealistického tvůrce Jana Švankmajera Hmyz, na němž 
se Jan Daňhel podílel jako střihač a Adam Oľha jako kameraman, byli osloveni filmovým producentem 
Jaromírem Kallistou a režisérem Janem Švankmajerem, aby se skrze dokumentární film pokusili odhalit a 
zakonzervovat tvořivé procesy, kvasící v útrobách jejich filmové společnosti Athanor… 
 
27.10.Út – 28.10.St – vždy ve 20.00                                                             /119 min./od 130,-/titulky/příst.12+/ 
Katastrofický thriller od producentů Souboje titánů… 
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT 
USA, VB. John Garrity (Gerard Butler) s manželkou Allison (Morena Baccarin) a malým synem Nathanem se 
vydávají na nebezpečnou cestu, aby našli útočiště, před obrovskou kometou rychle se blížící k Zemi. Uprostřed 
děsivých zpráv o tom, že města po celém světě jsou ničena úlomky komety, naši protagonisté bojují s rostoucí 
panikou a bezprávím, které je obklopuje. Budeme svědky zběsilého útěku do bezpečí. Podaří se jim najít 
poslední úkryt před globální apokalypsou a najít nový bezpečny domov? 
 
29.10.Čt – 1.11.Ne – vždy v 15.30                                          /94 min./děti sleva 20,-/česky/příst./ 
Každá smečka potřebuje vůdce… 
100% VLK 
USA. Letošní Halloween bude stoprocentně zábavný a chlupatý. Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný 
kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první 
proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se stane skutečným vlkodlakem, bude se z něj vážený člen smečky 
a jednou velmi obávané monstrum. Stejně jako jeho otec a jeho děda i praděda. V tu velkou slavnostní noc 
první proměny se ale něco zvrtne a Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc hrozivého, zato ve strašně 
moc rozkošného . . . pudla. 
 
29.10.Čt – 30.10.Pá – vždy v 17.30                                                           /106 min./od 140,-/titulky/příst.12+/ 
Dokáže láska překonat minulost? 
AFTER: PŘIZNÁNÍ 
USA. Osudová láska Tessy a Hardina projde divokým vývoje i zradou a čeká ji opravdová zkouška ohněm. Po 
nečekaném 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 kin… 
 
29.10.Čt – 30.10.Pá – vždy ve 20.00                                                             /111 min./od 130,-/česky/příst.12+/ 
1 noc, 1 rande, 1 kámoš a moře problémů… 
NIGHTLIFE: NA TAHU 
Německo. Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? 
Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá v nové komedii „Nightlife: Na tahu“ Elyas M´Barek 
známý z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství… 
 
31.10.So – 1.11.Ne – vždy v 17.30                                                                   /127 min./od 130,-/česky/příst./ 
KAREL 
ČR. Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 



Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky 
jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud 
široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor... 
 
31.10.So – 1.11.Ne – vždy ve 20.00         /97 min./od 140,-/česky/příst.12+/ 
Hvězdně obsazená romantická komedie… 
BÁBOVKY 
ČR. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž 
propojeni. Vztahy, prací, 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. Bábovky 
mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které 
zná každý z nás. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, 
Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer… 
  
Změna programu vyhrazena! Vždy aktuálně na www.kinocrystal.cz 

http://www.kinocrystal.cz/

