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Program kina na září 2020
31.8.Po – 2.9.St – vždy v 17.30 /St– titulky/
/95 min./od 130,-/česky/příst.12+/
Akční sci-fi…
NOVÍ MUTANTI
USA. Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana Rasputinová (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie
Heaton) a Roberto De Costa (Henry Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží v odlehlé nemocnici dr. Cecilia
Reyesová (Alice Braga) za účelem jejich psychiatrického pozorování. Je přesvědčená, že tito mladí lidé
představují nebezpečí sami sobě a celé společnosti. Má je neustále na očích a snaží se je naučit ovládat jejich
mutantní schopnosti. Když se však osazenstvo rozroste o Danielle "Dani" Moonstarovou (Blu Hunt), začnou
se v nemocnici dít zvláštní věci. Pacienty začnou ovládat halucinace a vzpomínky z minulosti. Nepotrvá dlouho
a jejich mutantní schopnosti - a vzájemné přátelství - podstoupí zkoušku, při které budou muset svést bitvu o
to, aby vyvázli živí…
31.8.Po – 2.9.St – vždy ve 20.00
/90 min./od 140,-/česky/příst./
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
ČR. Čenda /Karel Zima/ s Janou /Petra Hřebíčková/ nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní,
Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem
požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa
neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A
i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v
životě je láska...
3.9.Čt – 6.9.Ne – 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…
3.9.Čt – pouze ve 20.00
/100 min./od 120,-/česky/příst.18+/
V SÍTI 18+
ČR. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta
Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům...
4.9.Pá – 6.9.Ne – vždy v 15.30 /Čt a Ne ve 2D/
/106 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
MULAN 3D
USA. 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 a učí se využívat své
vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál…
4.9.Pá – pouze 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…

5.9.So – pouze ve 20.00
/156 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
TENET
USA. Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně
komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe…
6.9.Ne – pouze ve 20.00
/90 min./od 140,-/česky/příst./
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
ČR. Čenda /Karel Zima/ s Janou /Petra Hřebíčková/ nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní,
Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem
požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa
neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A
i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v
životě je láska...
7.9.Po – pouze v 17.30, 8.9.Út – pouze 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…
7.9.Po – pouze ve 20.00
Filmový klub uvádí:
PALM SPRINGS
/87 min./70,- a 90,-/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…
8.9.Út – 9.9.St – vždy v 17.30
/90 min./od 130,-/česky/příst.12+/
Co byste obětovali pro pravdu a lásku…
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.
9.9.St – pouze v 15.00
Promítáme pro seniory:
MEKY
/80 min./70,-/česky/příst./
ČR. Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho
skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující příběh, tempo, emoce a
překvapení. Energický filmový portrét Meky představuje populárního zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně
a upřímně a v nečekaných souvislostech i s humorem…
9.9.St – pouze ve 20.00
/100 min./od 120,-/česky/příst.18+/
V SÍTI 18+
ČR. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta
Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům...
10.9.Čt – 11.9.Pá – vždy v 15.30 /Čt – 2D/
/106 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
MULAN 3D
USA. 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 a učí se využívat své
vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál…

10.9.Čt a 12.9.So – 13.9.Ne – vždy v 17.30
/90 min./od 250,-/titulky/příst./
BTS: MAP OF THE SOUL: 7
Jižní Korea 2020. Zbrusu nový hudební snímek fenomenálních K-popových BTS, jinak zvaných Bangtan Boys.
Globální turné Love Yourself: Speak Yourself (2019) korejského fenoménu BTS dospělo ke svému konci.
Největší stadiony v Chicagu, New Yorku, São Paulu, Londýně, Paříži, ale i Rijádu nebo Ósace hostily
velkolepou show jedné z největších kapel současnosti. Film přibližuje život BTS po celou dobu tohoto
mamutího turné. Všech sedm členů kapely upřímně vypráví své osobní příběhy, které nikdy předtím nevyjádřili.
Tváří v tvář svému druhému já ‘PERSONA’.
10.9.Čt – 12.9.So – vždy ve 20.00
/82 min./od 140,-/česky/příst.12+/
Romantická komedie…
ŽENSKÁ POMSTA
ČR. Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný
problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení mají společného jmenovatele:
nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často i nelehkých, let společného života. Spontánně je to sblíží a
rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou si vzájemně pomůžou. Pro
své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi. Film je úsměvným pohledem na mužskou krizi
středního věku a oslavou ženské solidarity. Hrají: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková,
Miroslav Etzler, Robert Jašków, Petr Rychlý, Dana Morávková, Pavel Zedníček, Helena Vondráčková…
11.9.Pá – pouze 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…
12.9.So – 13.9.Ne – vždy v 15.30
/45 min./od 80,-/česky/příst./
MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
ČR. Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět. Ten velký, to je Nedvěd, a ten mrňous
zase Miška. Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, ve kterých jde hlavně o to, aby co nejjednodušeji
nacpali svá věčně hladová bříška. V novém povídkovém filmu Mlsné medvědí příběhy v kinech mají obzvlášť
napilno…
13.9.Ne – pouze 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…
14.9.Po – pouze v 17.30, 15.9.Út – pouze 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..
14.9.Po – pouze ve 20.00
Art kino uvádí:
KRÁLOVÉ VIDEA
/82 min./100,-/česky/příst./
ČR 2020. Režie: Lukáš Bulava. Z dílny produkčních společností Artactive production a Blackout production
přichází dokument, který vás jako pomyslný DeLorean vezme zpět do časů, kdy našim videím vládly
rychlodabingy, filmy se nakupovaly na černých burzách a hromadně se pořádaly domácí videoprojekce. Pojďte
se podívat, jak na svoji dobu vzpomínají tehdejší piráti, dabéři, distributoři a vůbec všichni ti, díky kterým jsme
měli čím naše videa krmit…

15.9.Út – pouze v 17.30
/82 min./od 140,-/česky/příst.12+/
Romantická komedie…
ŽENSKÁ POMSTA
ČR. Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný
problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení mají společného jmenovatele:
nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často i nelehkých, let společného života. Spontánně je to sblíží a
rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou si vzájemně pomůžou. Pro
své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi. Film je úsměvným pohledem na mužskou krizi
středního věku a oslavou ženské solidarity. Hrají: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková,
Miroslav Etzler, Robert Jašków, Petr Rychlý, Dana Morávková, Pavel Zedníček, Helena Vondráčková…
16.9.St – v 17.30 – uzavřené představení
16.9.St – pouze 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…
17.9.Čt – 20.9.Ne – vždy v 15.30
/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…
17.9.Čt – pouze v 17.30
/90 min./od 130,-/česky/příst.12+/
Co byste obětovali pro pravdu a lásku…
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.
Zrušeno!!! Posunuta premiéra!
17.9.Čt – 19.9.So – vždy ve 20.00
/131 min./od 130,-/titulky/příst.12+/
Akční dobrodružství pokračuje…
KINGSMAN:PRVNÍ MISE
USA, VB. Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má
zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku Kingsman: První mise se
stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby.. Hrají: Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron TaylorJohnson, Ralph Fiennes, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Harris Dickinson…
18.9.Pá – pouze v 17.30
/100 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
Může se stát komukoli…
VYŠINUTÝ
USA. Akční thriller s Russellem Crowe.. Dále hrají: Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Anne
Leighton, Lucy Faust, Michael Papajohn, Austin P. McKenzie, Sylvia Grace Crim, Stephen Louis Grush…
19.9.So – 20.9.Ne – vždy v 17.30
/90 min./od 140,-/česky/příst./
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
ČR. Čenda /Karel Zima/ s Janou /Petra Hřebíčková/ nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní,
Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem
požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa
neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A
i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v
životě je láska...

20.9.Ne – pouze 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…
21.9.Po – pouze v 17.30
/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..
21.9.Po – pouze ve 20.00
Filmový klub uvádí:
VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI
/135 min./70,- a 90,-/titulky/příst.12+/
Dánsko, Norsko, Švédsko 2019. V roce 2013 došlo k jednomu z nejhorších únosů poslední doby. Dánský
fotoreportér Daniel Rye byl zajat teroristickou organizací Islámský stát a držen jako rukojmí 398 dnů, spolu s
několika dalšími rukojmími včetně amerického novináře Jamese Foleyho. Film sleduje Danielův boj o přežití v
zajetí, jeho přátelství s Jamesem, i hrůzu, kterou prožívala Danielova rodina v Dánsku, snažící se vyrovnat se
strachem, že už nikdy neuvidí svého syna naživu. Klíčovou osobou celé události je vyjednávač Arthur, který
sehrál zásadní roli při zajišťování Danielova propuštění.
Zrušeno!!! Posunuta premiéra!
22.9.Út – pouze v 17.30
/131 min./od 130,-/titulky/příst.12+/
Akční dobrodružství pokračuje…
KINGSMAN:PRVNÍ MISE
USA, VB. Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má
zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku Kingsman: První mise se
stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby.. Hrají: Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron TaylorJohnson, Ralph Fiennes, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Harris Dickinson…
22.9.Út – pouze 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…
23.9.St – pouze v 15.00
Promítáme pro seniory:
CASTING NA LÁSKU
/83 min./70,-/česky/příst.12+/
ČR. Herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá.
Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní –
manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale Stela nemíní
smířit a rozhodně se nevzdá bez boje. Zapřisáhne se, že si stůj co stůj najde někoho, před kým její manžel
zbledne závistí. Zahájí tedy velkolepý konkurz na novou lásku…
23.9.St – pouze v 17.30
/120 min./od 150,-/titulky/příst./
ANDRE RIEU: MAGICKÝ MAASTRICHT
Po předchozích mimořádně úspěšných titulech (Amore a Koncert ze Sydney) míří do kin i letošní koncert
Andrého Rieu z jeho rodného Maastrichtu…
23.9.St – pouze ve 20.00
/100 min./od 120,-/česky/příst.18+/
V SÍTI 18+
ČR. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta
Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům...

24.9.Čt – 27.9.Ne – 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…
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…
25.9.Pá – pouze ve 20.00
/90 min./od180,-/titulky/příst./
DJ SNAKE: THE CONCERT IN CINEMA
Jako první DJ na světě připravil Snake velkolepou show v pařížské La Défense Areně. Nikdo před ním si na
tak velké sousto netroufnul. Koncert si užívalo přes 40 000 lidí. Filmovalo se na více než 20 kamer ve 4K a to
speciálně pro velké filmové plátno. Nechyběly Snakovy největší hity Turn Down For What, Lean On, Magenta
Riddim to Taki Taki, Loco Contigo nebo Let Me Love You. Stroboskopy jely na plno, světelný a stage design
byly spektakulární. Přijď si tu neopakovatelnou atmosféru naplno užít do svého oblíbeného kina. Pouze 25.
září 2020…
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…

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

