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Program kina na říjen 2022 

1.10.So – 2.10.Ne – vždy v 15.30                                                 /89 min./od 140,-/česky/příst./
PRINCEZNA REBELKA
Francie. Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za 
princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu za záchranou 
korunního prince. Pro filmové dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.

1.10.So – 2.10.Ne – vždy v 17.30                                  /112 min./od 150,-/česky/příst./
BUKO
ČR. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se svému strachu dokážou 
postavit. Jarmila se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života  
už jen trpělivě “přečká”, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Navzdory dobře  
míněným radám svých  dospělých  dětí  si  zvolí  druhou možnost.  Tou je  život  na  chalupě  v  romantické 
divočině  uprostřed  Máchova  kraje,  kde  to  měl  rád  především  její  muž.  Ten  jí  navíc  v  závěti  odkázal 
vysloužilého cirkusového koně Buka, což na první pohled vypadá jako drsný vtip, protože Jarmila se koní  
bojí. S pomocí sousedů se rozhodne vzniklé situaci postavit čelem a brzy zjišťuje, že i když to tak zpočátku  
nevypadalo, právě s tímhle koněm by se jí do života mohlo vrátit štěstí...

1.10.So – 2.10.Ne – vždy ve 20.00   /125 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
KDE ZPÍVAJÍ RACI
USA. Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního románu Kde zpívají raci vypráví o Kye, opuštěné 
dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. Celé roky se šířily 
po Barkley Cove historky o „dívce z mokřin“, které izolovaly strohou a odmítavou Kyu od místní komunity. 
Když se v Kyině životě objeví dva přitažliví mladíci z města, začne se novému, neznámému světu otevírat.  
Jenže ve chvíli, kdy jednoho z nich najdou mrtvého, ji komunita bez váhání označí za hlavní podezřelou.  
Případ se začne rozvíjet,  je  stále  nejasnější  a hrozí,  že budou odhalena mnohá tajemství,  pohřbená v 
mokřinách...

3.10.Po – 4.10.Út – vždy v 17.30                                         /125 min./od 150,-/česky/příst.15+/
JAN ŽIŽKA
ČR. Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých 
událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, 
Karel Roden, Jan Budař a další...

3.10.Po – pouze ve 20.00                                                                       Art kino uvádí:
SPOLU        /118 min./130,-/česky/příst.12+/
ČR. Láska neznamená oběť... Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a 
potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková,  
Štěpán Kozub a Kamila Janovičová. Film vznikl podle úspěšné divadelní hry Fabio Marry, jenž se objeví i v 
jedné z menších rolí...

4.10.Út – 5.10.St – vždy ve 20.00                                         /108 min./od 140,-/česky/příst.15+/
SLOVO
ČR. Psychologické rodinné drama zasazené do Československa v období května 1968 až 1969, které v 
intenzivních  vhledech  nahlíží  do  života  manželů  Václava  a  Věry,  kteří  společně  prochází  politicko-
společenskými  i  osobními  poryvy,  s  přáním nezpronevěřit  se  základním hodnotám,  které  dělají  člověka 
lidským. Hrají: Martin Finger, Gabriela Mikulková, Jenovéfa Boková, Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Ondřej 
Sokol, Marek Geišberg, Petra Hřebíčková, Taťjana Medvecká, Ján Jackuliak, Lea Bankó, Anton Frček...

5.10.St – pouze v 15.00                                                        Promítáme pro seniory:
PÁNSKÝ KLUB                                                                                                   /89 min./80,-/česky/příst.12+/
ČR. Terapie pro „eroticky závislé“...Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých 
představ o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje 
svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje jako velký milovník, ale jeho vystupování budí  
spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, 
zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne? Sezení  
výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené psycholožky Lindy (Kristýna 
Hrušínská), které se terapie brzy vymkne z rukou...
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5.10.St – pouze v 17.30                                                     /131 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
TOP GUN: MAVERICK     
USA. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá  
pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním 
dramatu Top Gun: Maverick?

6.10.Čt – 7.10.Pá – vždy v 15.30                                              /106 min./od 130,-/česky/příst./
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA. Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po 
boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto  
přesvědčit  divokou smečku z útulku-ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Mertona a veverku Chipa, aby 
ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit...

6.10.Čt – 7.10.Pá – vždy v 17.30                                         /104 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
VSTUPENKA DO RÁJE
USA. Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými silami udělat vše 
proto,  aby stejnou chybu neudělala jejich dcera.  George Clooney a Julia Roberts v romantické komedii  
Vstupenka do ráje dokazují, že i podruhé se dá vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste 
chtěli udělat...

6.10.Čt – 8.10.So – vždy ve 20.00                                         /125 min./od 150,-/česky/příst.15+/
JAN ŽIŽKA
ČR. Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých 
událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, 
Karel Roden, Jan Budař a další...

8.10.So – 9.10.Ne – vždy v 15.30                                                 /88 min./od 140,-/česky/příst./
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším 
momentu.  Ve  filmu  Mimoni:  Padouch  přichází  se  konečně  dozvíme,  jak  došlo  k  nerozlučnému spojení 
Mimoňů a superpadoucha Grua...

8.10.So – 9.10.Ne – vždy v 17.30                             /108 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
TŘI TISÍCE LET TOUHY
USA. Idris Elba jako kouzelný džin vypráví příběhy touhy napříč historií. Film kombinuje fantasy s prostředím 
orientu a režisér George Miller nabídne divákům svou obdobu Pohádek tisíce a jedné noci plnou nespoutané 
fantazie  a  odvahy.  Akademicky  vzdělaná  doktorka  Alithea  Binnie  s  tváří  Tildy  Swinton  vede  svůj  život 
osaměle se striktně racionálním přístupem. Na svých cestách se ale v Istanbulu střetne s kouzelným džinem 
z lahve. Výměnou za svou svobodu jí džin nabídne splnit tři přání...

9.10.Ne – pouze ve 20.00                                                      /119 min./od 150,-/česky/příst.12+/ 
THOR: LÁSKA JAKO HROM 3D
USA. Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho 
cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usliuje o 
zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster 
(Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. 
Společně se vydávají na dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě...

10.10.Po – 11.10.Út – vždy v 17.30                                                 /94 min./od 150,-/česky/příst./
INDIÁN
ČR. Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden)  
a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski). Ondřej je tvrdý 
obchodník a arogantní workoholik. V Praze vede velkou, úspěšnou firmu. Smyslem jeho života jsou peníze.  
Ondřej právě v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým investorem, který na okraji Prahy zafinancuje  
výstavbu luxusních rezidencí. Na cestě z Ameriky letadlo přelétána nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb 
indiánského náčelníka...

10.10.Po – pouze ve 20.00                         Filmový klub uvádí:
PODEZŘELÁ                                       /138min./70,- a 90,-/titulky/příst.15+/
Jižní Korea 2022. Detektiv Hae-joon vyšetřuje úmrtí muže, který se zabil za nejasných okolností při pádu ze  
skály. Stín podezření ihned padá na čerstvou vdovu, krásnou Seo-rae, která touto skutečností nevypadá  
vůbec rozhozená. Zdá se však, že chladná byla pouze ke svému manželovi, mezi ní a vyšetřovatelem totiž  
začíná vznikat nečekané citové pouto. Není však láska pouhou zástěrkou, jak uniknout zraku policie? Park 
Chan-wook, autor legendárního Oldboye a Komorné se vrací s mysteriózní detektivní romancí, která vám 
zamotá hlavu a rozbuší srdce. Pověst dalšího korejského fenoménu film upevnil ziskem Ceny za nejlepší  
režii na filmovém festivalu v Cannes... 



11.10.Út – pouze ve 20.00, 12.10.St – pouze v 17.30                              /108 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
TŘI TISÍCE LET TOUHY
USA. Idris Elba jako kouzelný džin vypráví příběhy touhy napříč historií. Film kombinuje fantasy s prostředím 
orientu a režisér George Miller nabídne divákům svou obdobu Pohádek tisíce a jedné noci plnou nespoutané 
fantazie  a  odvahy.  Akademicky  vzdělaná  doktorka  Alithea  Binnie  s  tváří  Tildy  Swinton  vede  svůj  život 
osaměle se striktně racionálním přístupem. Na svých cestách se ale v Istanbulu střetne s kouzelným džinem 
z lahve. Výměnou za svou svobodu jí džin nabídne splnit tři přání...

12.10.St – pouze ve 20.00                                        MHF LÍPA MUSICA uvádí:
IL BOEMO                 /140 min./od 160,-/česky, titulky/příst.12+/
ČR, Itálie. Slovensko 2022.  Scénář a režie: Petr Václav.Hrají: Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi, Lana Vlady,  
Lino  Musella,  Philippe  Jaroussky,  Zdeněk  Godla,  Cristiano  Donati.  Historický  velkofilm  je  inspirovaný 
skutečným  příběhem  jednoho  z  nejvyhledávanějších  hudebních  skladatelů  druhé  poloviny  18.  století  – 
Josefa Myslivečka.  Zavede diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil,  tvořil,  stal  se legendou, ale také  
zemřel v zapomnění. 
Il Boemo vstupuje do českých kin 20. 10. 2022. Na MHF Lípa Musica vám nabízíme exkluzivní předpremiéru 
už 12. 10. 2022. Hostem předpremiéry budou režisér filmu Petr Václav a producent Jan Macola. 

13.10.Čt – 14.10.Pá – vždy v 15.30                                    /89 min./od 140,-/česky/příst./
PRINCEZNA REBELKA
Francie. Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za 
princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu za záchranou 
korunního prince. Pro filmové dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.

13.10.Čt – 14.10.Pá – vždy v 17.30                            /126 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
VÁLEČNICE
USA. Za některé věci stojí za to bojovat… Snímek je inspirován skutečnými událostmi, přináší emocionálně 
impozantní  příběh  generálky  Naniscy  (držitelka  ceny  Oscar®  Viola  Davis),  která  trénuje  další  generaci  
rekrutů s cílem připravit je na bitvu proti nepříteli odhodlanému zničit jejich způsob života...

13.10.Čt –  pouze ve 20.00                                                      /111 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
HALLOWEEN KONČÍ
USA. Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však dojde i na  
něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu slavné hororové ságy, jejíž finále vstupuje do kin pod výmluvným 
názvem Halloween končí...

14.10.Pá – pouze ve 20.00                                       MHF LÍPA MUSICA uvádí:
100 LET ZDEŇKA LIŠKY                                              /vstupné 250,-/
Komponovaný večer k poctě skladatele Zdeňka Lišky složený z vyprávění a hudebních a filmových ukázek, 
moderuje Marek Šulc..
Petr Malásek – vyprávění, klavír
Jiří Zobač (režisér),
Michal Pekárek (zvukař, producent) – vyprávění

15.10.So – 16.10.Ne – vždy v 15.30           /65 min./od 120,-/česky/příst./
WEBSTEROVI VE FILMU
ČR, SR. Mohlo by se zdát, že Lili Websterová (Ivana Korolová) je pavoučí holčička jako každá jiná. Spolu se 
svým starším bráchou (Adam Mišík), starostlivou maminkou (Ivana Chýlková), chápajícím tatínkem (Jaromír 
Dulava) a čipernými prarodiči (Jiří Lábus) žije v kokonu nad výtahovou šachtou, chodí do školy a ráda si 
hraje s kamarády. Lili je ale neobyčejně zvídavá a odvážná, a tak se jí občas stane pořádný průšvih. Třeba 
tenkrát,  když  měla  zodpovědnost  za  hlídání  much  a  všechny  jí  uletěly,  nebo  když  se  nechala  napálit 
podvodníkem na internetu. Humorné i laskavé příběhy propletené nečekaným dobrodružstvím se v rodinném 
animovaném filmu věnují každodenním dětským radostem i trápením a ukazují, že nejpevnější síť je rodina...

15.10.So – 16.10.Ne – vždy v 17.30                                         /125 min./od 150,-/česky/příst.15+/
JAN ŽIŽKA
ČR. Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých 
událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, 
Karel Roden, Jan Budař a další..
.
15.10.So – 16.10.Ne – vždy ve 20.00                      /100 min./od 140,-/česky/příst./
CIRKUS MAXIMUS
ČR. Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale i svérázný svět lidí,  kteří mají rádi legraci a obětují se pro  
úspěch v manéži. Film Cirkus Maximum chce divákům zprostředkovat výlet do tohoto světa s pořádnou porcí 
zábavy. Vhodnou jak pro děti s rodiči, tak pro rodiče s dětmi…Hrají: Oldřich Kaiser,  Jan Přeučil,  Radim 
Fiala,  Barbora Mottlová,  Petr Batěk,  Hana Gregorová...



17.10.Po – 18.10.Út – vždy v 17.30                            /111 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
HALLOWEEN KONČÍ
USA. Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však dojde i na  
něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu slavné hororové ságy, jejíž finále vstupuje do kin pod výmluvným 
názvem Halloween končí...

17.10.Po – pouze ve 20.00                                                                                    Art kino uvádí:
CIVILIZACE: DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA                             /81 min./130,-/česky/příst./
ČR. Jestli v současnosti stojí před vědci celého světa nějaká společná otázka, pak je to otázka udržitelnosti 
civilizace. Doposud každá se zjevila, rozvinula se, kulminovala a zmizela. Co se stane, pokud zkolabuje 
dnešní, globální civilizace? Dokumentární film vypráví o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s  
tou naší  současnou.  Přináší  výpravnou reality  show našeho vlastního kolapsu.  Zatím všechny předešlé  
společnosti zanikly. Ale proč bychom my nemohli být první, kdo chod dějin změní? Snímek režiséra Petra  
Horkého (Století Miroslava Zikmunda) a archeologa a egyptologa Miroslava Bárty vznikal dlouhých 7 let ve 
více než 30 zemích světa...

18.10.Út – pouze ve 20.00, 19.10.St – pouze v 17.30         /116 min./od 140,-/titulky/příst./
PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE
VB. Proč by ovdovělá britská uklízečka nemohla toužit po šatech od Diora? Komedie Paní Harrisová jede do 
Paříže názorně předvádí, že když jdete za svými sny „po hlavě“, nic není nemožné... Hrají: Lesley Manville, 
Isabelle Huppert, Jason Isaac, Alba Baptista, Lucas Bravo, Lambert Wilson...

19.10.St – pouze v 15.00                                                        Promítáme pro seniory:
HÁDKOVI                                           /90 min./80,-/česky/příst./
ČR. Co když se potkáte při té nejsmutnější události, která čeká každou rodinu? Dědeček rodu je na smrtelné  
posteli a vy jste se postupně setkali za účelem přeměřování jeho bytu, abyste zjistili, kolik to hodí až jeho 
srdce dobije. Co teprve, když vás u toho nachytá jeho syn – váš otec a oznámí vám, že dědeček má ještě 
poslední přání – jet se svou rodinou k moři, protože ho ještě nikdy neviděl? Hrají: Sandra Nováková, Jakub 
Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka, Lucie Polišenská...

19.10.St – pouze ve 20.00                                     46. Českolipský divadelní podzim:
HEIMATCORE | RUDOLF ŽIVEC: HRANICE | MOOS LOOS & FURTHER DOWN: ...a jiné básně
Naše pohraničí ve filmu a v básních českolipských umělců. Součástí večera bude v předpremiéře uvedený 
dokumentární film Rudy Živce (Severní vítr), na kterém spolupracoval se studenty varnsdorfského gymnázia  
a historičkou Mgr. Klárou Mágrovou s cílem zachytit vzpomínky pamětníků, kteří na česko-německé hranici 
prožili  většinu  svého  života.  V  druhé  části  večera  zazní  tragikomické  básně  historika  Tomáše  Cidliny 
(Leipsche, Heimat) pojednávající o mnoha koutech našich Sudet. Ty doprovodí ambientní projekt hudebníka 
Davida Tichého.                                                                                                    /90 min/od 120,-/česky/příst./

20.10.Čt – 21.10.Pá – vždy v 15.30                                  /106 min./od 130,-/česky/příst./
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA. Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po 
boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto  
přesvědčit  divokou smečku z útulku-ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Mertona a veverku Chipa, aby 
ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit...

20.10.Čt – 21.10.Pá – vždy v 17.30, 22.10.So – 23.10.Ne – vždy ve 20.00
21.10.Pá – premiéra s delegací /105 min./od 150,-/česky/příst.12+/
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
ČR. Třicetiletá Alex neprožívá zrovna šťastné období s přítelem. A když potká staršího charizmatického 
Alberta, podlehne jeho šarmu. Okamžitě se zamiluje, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou slupku. A v tu chvíli  
přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na Alberta past, do které se postupně chytá… ovšem osud si 
občas  se  vztahy  zahrává  a  přináší  překvapení.  Osobitá  vztahová  komedie,  která  nabízí  velké  herecké 
příležitosti  pro  tři  skvělé  herečky,  a  také mnoho slovního  i  situačního humoru.  Hrají:  Hana Vágnerová,  
Tereza Rychlá, Betka Staňková, Marek Vašut, Marek Němec, Zlata Adamovská, Igor Orozovič...

20.10.Čt –21.10.Pá –vždy ve 20.00, 22.10.So – 23.10.Ne –vždy v  17.30 /125min./od 150,-/titulky/příst.12+/
BLACK ADAM
USA. Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů - a stejně rychle uvězněn - je  
Black Adam (Dwayne Johnson) vysvobozen ze svého pozemského hrobu a připraven rozpoutat v moderním 
světě svou jedinečnou formu spravedlnosti...

22.10.So – 23.10.Ne – vždy v  15.30                                                                 /88 min./od 140,-/česky/příst./
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším 
momentu.  Ve  filmu  Mimoni:  Padouch  přichází  se  konečně  dozvíme,  jak  došlo  k  nerozlučnému spojení 
Mimoňů a superpadoucha Grua...



24.10.Po – 26.10.St – vždy v 17.30                                                            /125min./od 150,-/titulky/příst.12+/
BLACK ADAM
USA. Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů - a stejně rychle uvězněn - je  
Black Adam (Dwayne Johnson) vysvobozen ze svého pozemského hrobu a připraven rozpoutat v moderním 
světě svou jedinečnou formu spravedlnosti...

24.10.Po – pouze ve 20.00                                                               Filmový klub uvádí:
TROJÚHELNÍK SMUTKU                         /147 min./70,- a 90,-/titulky/příst.15+/
Švédsko,  Francie,  Velká  Británie,  Německo 2022.  Model  Carl  a  jeho  partnerka  influencerka  Yaya  jsou 
pozváni na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde dělá opravdu vybraná smetánka. Je tu starý mládenec  
hledající životní lásku, výstřední ruský obchodník a celému mumraji vládne kapitán Woody Harrelson, který 
je věčně pod parou. Když nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery cestujících se ukáží  v pravém 
světle. Dvojnásobný vítěz Zlaté palmy z festivalu v Cannes Ruben Östlund natočil břitce satirickou komedii o 
společenských rolích a opojné síle moci, která nenechá na žádném z pasažérů nit suchou...

25.10.Út – 26.10.St – vždy ve 20.00                                                          /105 min./od 150,-/česky/příst.12+/
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
ČR. Třicetiletá Alex neprožívá zrovna šťastné období s přítelem. A když potká staršího charizmatického 
Alberta, podlehne jeho šarmu. Okamžitě se zamiluje, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou slupku. A v tu chvíli  
přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na Alberta past, do které se postupně chytá… ovšem osud si 
občas  se  vztahy  zahrává  a  přináší  překvapení.  Osobitá  vztahová  komedie,  která  nabízí  velké  herecké 
příležitosti  pro  tři  skvělé  herečky,  a  také mnoho slovního  i  situačního humoru.  Hrají:  Hana Vágnerová,  
Tereza Rychlá, Betka Staňková, Marek Vašut, Marek Němec, Zlata Adamovská, Igor Orozovič...

27.10.Čt – 28.10.Pá – vždy v 15.30, 29.10.So – 30.10.Ne – vždy v 17.30       /90 min./od 140,-/česky/příst./
ŠOUMEN KROKODÝL
USA. Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh objeví Lylea – zpívajícího krokodýla,  
který miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu – v podkroví jejich nového domova. Chlapec a krokodýl se velmi 
rychle zpřátelí, když ale Lyleovu existenci začne ohrožovat zlý soused pan Grumps, Primmovi se musí spojit  
s Lyleovým charismatickým majitelem Hectorem P. Valentim, aby ukázali světu, že rodina může vzniknout  
na nejneočekávanějších místech, a že na velkém zpívajícím krokodýlovi není nic špatného...

27.10.Čt – 28.10.Pá – vždy v 17.30, 29.10.So – 30.10.Ne – vždy v 15.30     /100 min./od 140,-/česky/příst./
PRINC MAMÁNEK
ČR. Pohádka Jana Budaře o princi, který musel dospět v krále. Tak dlouho si rozmazlený princ žil  jako  
mamánek na zámku, až ho jeho otec moudrý král vyslal do světa na zkušenou. Velkou pozornost vzbudilo  
obsazení přespříliš pečující maminky prince Ludvíka. Po téměř třiceti letech se v roli královny vrátí na plátna  
představitelka legendární Arabely Jana Nagyová. Hrají: Jan Budař, Ondřej, Vetchý, Jana Nagyová, Veronika 
Kubařová, Boleslav Polívka, Martin Huba, Vladimír Javorský, Kateřina Antošová, Veronika Daušová...

27.10.Čt – 28.10.Pá – vždy ve 20.00                              /93 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
ĎÁBLOVA KOŘIST
USA. V reakci na celosvětový nárůst posedlosti démony katolická církev znovu otevírá školy exorcismu, kde 
se kněží  učí obřadu vymítání.  Na tomto duchovním bojišti  se objeví  nepravděpodobná bojovnice: mladá 
jeptiška, sestra Ann (Jacqueline Byersová). Přestože jeptišky mají zakázáno provádět exorcismy, profesor 
(Colin Salmon) rozpozná nadání sestry Ann a souhlasí, že ji vyškolí. Sestra Ann se ocitá v duchovní frontové 
linii se svým spolužákem otcem Dantem (Christian Navarro) a svádí boj o duši mladé dívky (která je podle  
sestry Ann posedlá stejným démonem, který před lety trýznil její vlastní matku) a brzy si uvědomí, že ji ďábel  
má přesně tam, kde ji chce mít.... a chce vstoupit...

29.10.So –  pouze ve 20.00      /150 min./od 250,-/originál/příst./
COLDPLAY LIVE BROADCAST FROM BUENOS AIRES
Zažijte ohromující podívanou ze světového turné Coldplay Music Of The Spheres ve vašem kině během 
velkolepé globální události – spektakulární přímý přenos vyprodaného koncertu ze stadionu River Plate v 
Buenos Aires! Coldplay si tak můžete užít na velké obrazovce v přímém přenosu přímo z Argentiny. Uslyšíte  
legendární hity jako Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars a My Universe na 
stadionu plném světel, laserů, ohňostrojů a LED náramků – to vše dohromady dělá z koncertů Coldplay tak 
radostný zážitek...

30.10.Ne – pouze ve 20.00                                                                         /125min./od 150,-/titulky/příst.12+/
BLACK ADAM
USA. Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů - a stejně rychle uvězněn - je  
Black Adam (Dwayne Johnson) vysvobozen ze svého pozemského hrobu a připraven rozpoutat v moderním 
světě svou jedinečnou formu spravedlnosti...



31.10.Po a 2.11.St – vždy v 17.30               /100 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
VRAŽDA V LONDÝNĚ
USA. V londýnském West Endu 50. let se náhle zastaví plány na filmovou verzi divadelního hitu poté, co je 
zavražděn jeden z klíčových členů štábu. Když se případu ujmou světem unavený inspektor Stoppard (Sam 
Rockwell) a snaživá začátečnice strážnice Stalkerová (Saoirse Ronan), ocitnou se oba v zapeklité záhadě v 
okázale špinavém divadelním podsvětí a vyšetřují záhadnou smrt na vlastní nebezpečí. Daniel Pemberton...

31.10.Po – pouze ve 20.00                                                                       Art kino uvádí:
MŮJ OTEC KNÍŽE      /88 min./130,-/česky,titulky/příst./
ČR. Dokumentární  film, který  zaznamenává neobvykle  otevřené rozhovory Lily  Schwarzenberg se svým 
otcem  Karlem  Schwarzenbergem.  Kancléř  Václava  Havla,  bývalý  ministr  zahraničí  a  výrazná  postava 
veřejného života po listopadu 1989 otevírá v rozhovoru otce a dcery řadu osobních kontroverzních témat a v 
diskuzích  se  vydávají  napříč  rodinnou historií  a  historií  20.  století  vůbec.  Film  byl  s  velkou  pozorností  
promítnut i na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech...

1.11.Út – pouze v 19.00                                  /120 min./od 160,-/česky/příst./
MARTIN LOEW - AMERICKÝ SEVEROZÁPAD
Cestovatelská  diashow:  Příběh  velké  cesty  americkým  státem  Washington.  Z  velkoměsta  Seattle  přes 
deštné pralesy národního parku Olympic ke štítům severního Kaskádového pohoří. Od velkolepých kaňonů 
řek ve vnitrozemí k zasněženým sopkám St. Helens, Rainier i Baker. Bonus: Jak se cestuje a stanuje s 
dvouletým klukem?

2.11.St – pouze ve 20.00                                                                            /105 min./od 150,-/česky/příst.12+/
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
ČR. Třicetiletá Alex neprožívá zrovna šťastné období s přítelem. A když potká staršího charizmatického 
Alberta, podlehne jeho šarmu. Okamžitě se zamiluje, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou slupku. A v tu chvíli  
přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na Alberta past, do které se postupně chytá… ovšem osud si 
občas  se  vztahy  zahrává  a  přináší  překvapení.  Osobitá  vztahová  komedie,  která  nabízí  velké  herecké 
příležitosti  pro  tři  skvělé  herečky,  a  také mnoho slovního  i  situačního humoru.  Hrají:  Hana Vágnerová,  
Tereza Rychlá, Betka Staňková, Marek Vašut, Marek Němec, Zlata Adamovská, Igor Orozovič...

Změna programu vyhrazena! Vždy aktuálně na www.kinocrystal.cz
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