
pátek 3. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

VEČÍREK (ČR 2020) 
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto se-
tkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení 
a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka 
zazvoní u  dveří podomní prodavač a  přinese nečekanou 
zprávu o  kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci 
večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během 
cesty se ukáže, že mluvit o  skutečných pocitech je mno-
hem složitější, než se zdá.

hrají: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden, 
Marek Taclík a další | režie: Michal Suchánek
nepřístupný do 12 let | 90 min.

sobota 4. 9. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

DRAČÍ ZEMĚ (DE 2020)  
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou 
minulostí. Draci se skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno 
létat. Jenže mladý stříbrný drak Plamínek už má takového 
života dost. Chce poznávat svět a zažívat dobrodružství.

režie: Tomer Eshed | 91 min.

sobota 4. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

FREE GUY (USA 2020) 
Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že 
je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře. A tak 
se rozhodne stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. 
V prostředí, kde neexistují žádná omezení a kde je vše do-
voleno musí zachránit svět dřív, než bude zničen.

hrají: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery a další 
režie: Shawn Levy
nevhodný do 12 let | 115 min. | český dabing

úterý 7. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

JAN WERICH: 
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE  
(ČR 2020) 
Film mapuje klíčové okamžiky života Jana Wericha, vznik 
Osvobozeného divadla, jeho boj proti fašismu, dramatický 
útěk před nacisty, působení ve Spojených státech, rozčaro-
vání po návratu do Československa i spolupráci s novým 
režimem. Snímek přináší málo známá fakta o jeho drama-
tickém útěku do Rakouska nebo o jeho druhé emigraci do 
USA.

režie: Miloslav Šmídmajer, Martin Slunečko | 105 min.

pátek 10. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ  KINO 

ZÁTOPEK (ČR, SR 2021) 
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen 
sportovnímu, ale i  životnímu příběhu jednoho z  největ-
ších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympij-
ského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o  vítězstvích v  lásce 
i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce.

hrají: Václav Neužil, Martha Issová, James Frecheville a další
režie: David Ondříček | 130 min.

sobota 11. 9. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK 
(USA 2021) 
Mimi šéf Ted a jeho bratr Tim jsou sice už dospělí a jejich 
cesty se rozešly. Ale teď se oba bratři vrací na plátna kin. 
Musí totiž znovu spojit své síly v boji proti dalšímu padou-
chovi. Tím je Dr. Erwin Armstrong, který má speciální ško-
lu, kde učí a vychovává děti trochu zvláštním způsobem. 
Aby z nich byly nejzlobivější frackové na světě.

režie: Tom McGrath | 107 min.

sobota 11. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

RODINU SI NEVYBEREŠ 
(FRA 2021)  
Jednoho krásného letního rána se totiž Morelovi probudí 
s obrovským problémem. Jejich těla a duše prošly oprav-
du hodně zvláštní proměnou. Šestiletá holčička je najed-
nou v  těle svého táty, který je teď svým pubertálním sy-
nem a ten je zase v těle své starší sestry… Kdo je teď v těle 
matky? A kdo je v těle šestileté Chachy? Hlava vám to ne-
bere? No, to ani jim. Jenže tímto to vše teprve začíná…

hrají: Alexandra Lamy, Franck Dubosc 
režie: Jean-Patrick Benes | nevhodný do 12 let | 92 min. 
v původním znění s českými titulky

úterý 14. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

SMOLNÝ PICH  
ANEB PITOMÝ PORNO
(RUM, CROA, ČR, LUC 2021) 
Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na inter-
netu objeví video, v němž se oddává sexu se svým manže-
lem. Nenápadná třicátnice je proto postavená před rodiče 
svých žáků, kteří mají rozhodnout o  jejím setrvání v uči-
telském sboru na prestižní střední škole. Nekonvenční, 
satirický film režiséra Radua Judeho upoutal porotu MFF 
Berlinale, kde získal Zlatého medvěda. Přináší humorný 
a  dráždivý pohled na současnou pokrytectvím nasáklou 
společnost libující si v předsudcích a ponížení.

hrají: Katia Pascariu, Claudia Leremia, Olimpia Mălai a další 
režie: Radu Jude | nepřístupný do 18 let | 108 min.
v původním znění s českými titulky

úterý 21. 9. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO 

MATKY (ČR 2021) 
Hereckými hvězdami obsazená komedie o  tom, jaké to 
opravdu je být v dnešní době mámou malých dětí  k tomu 
současně ženou, partnerkou a  kamarádkou. Zkrátka, jak 
být matkou a  nezbláznit se z  toho. Čtyři nejlepší kama-
rádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spo-
lu chlapy, vztahy a sex. K  tomu se ale taky starají o děti, 
nebo je právě porodily, případně jsou těhotné.

hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Vladimír Polívka, 
Jiří Langmajer režie: Vojtěch Moravec
nevhodný do 12 let | 95 min.

úterý 21. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

JEDINĚ TEREZA (ČR 2021)
Romantická komedie Jedině Tereza vypráví příběh vztahu 
dvou lidí, který se ocitl v tom nejkritičtějším bodě – těsně 
před rozpadem. Co udělá zamilovaný člověk, aby takový 
rozpadající se vztah zachránil? Úplně všechno. Navzdory 
tomu, že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedoro-
zumění. Láska prostě bolí.

hrají: Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová, 
David Matásek, Lenka Vlasáková | režie: Jaroslav Fuit 
102 min.

pátek 24. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

AFTER: TAJEMSTVÍ (USA 2021) 
Třetí díl filmového a knižního fenoménu After přinese pro 
osudovou lásku Tessy a Hardina zatím největší zkoušku. 
Zkoušku, která může zanechat jejich silný vztah v  tros-
kách. Tessu čeká životní rozhodnutí a  Hardin bude čelit 
nejen svým běsům a minulosti, ale i šokujícímu odhale-
ní, které se týká jeho rodiny. Oba jsou opět o něco starší 
a první polibky střídá intenzívní tělesný vztah.

hrají: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Arielle Kebbel 
režie: Castille Landon | nevhodný do 12 let  | 99 min.
v původním znění s českými titulky

sobota 25. 9. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO 

AINBO: HRDINKA PRALESA  
(PER, NED 2020) 
Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské džun-
gle a  ona ji nade vše miluje. Jednoho dne však zjistí, že 
je její domov ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet 
vzácné stromy. S  pomocí svých “andělů strážných,” roz-
tomilého a  legračního armandilla Dilla a  obtloustlého ta-
píra Vacyho se Ainbo vydává na záchrannou misi svého 
ráje. Podaří se jí najít moudrou matku pralesa želvu Motelo 
Mamu a společně s ní zabránit blížící se katastrofě?

režie: José Zelada | 85 min.

sobota 25. 9. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 

SHANG-CHI A LEGENDA  
O DESETI PRSTENECH  
(USA 2021)  
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu 
Schang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, 
když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. 
Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze MCU. Ve filmu uvidíme 
skutečného záporáka Mandarina.

hrají: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Fala Chen a další
režie: Destin Daniel Cretton | 121 min.
český dabing
 

úterý 28. 9. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 

AŽ PŘIJDE KOCOUR (ČSSR 1963) 
Poté, co se prosadil povídkovou Touhou (1958), oceněnou 
na festivalu v Cannes, natočil Vojtěch Jasný pohádkovou 
alegorii Až přijde kocour. Na jejím scénáři se podíleli Jiří 
Brdečka a Jan Werich. Ten ve filmu ztvárnil jednak kaste-
lána Olivu, ústředního vypravěče, jednak kouzelníka při-
jíždějícího kvůli představení do malého českého městeč-
ka. Jeho doprovod tvoří artistka Diana (Emília Vášáryová) 
a kouzelný kocour se slunečními brýlemi. Když si je sun-
dá, dokáže svým zrakem odhalit skutečný charakter lidí.

hrají: Jan Werich, Emília Vášáryová, Vlastimil Brodský, 
Jiří Sovák a další | režie: Vojtěch Jasný | 100 min.
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