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Program kina na listopad 2022 

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 180,-/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...

3.11.Čt – 6.11.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...

3.11.Čt – 6.11.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...

3.11.Čt – 6.11.Ne – vždy ve 20.00                                         /140 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
IL BOEMO
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...
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7.11.Po – 8.11.Út – vždy v 17.30                                         /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... 

7.11.Po – pouze ve 20.00                                     Filmový klub uvádí:
NEZANECHAT STOPY                                     /165 min./70,- a 90,-/titulky/příst. 15+/
Polsko 2021. Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grzegorze Przemyka, středoškoláka, kterého policie ubila k 
smrti. Film založený na skutečných událostech sleduje příběh Jurka, jediného svědka, který se přes noc stal  
nepřítelem státu číslo jedna. Represivní režim se snaží využít celý svůj aparát, včetně tajné služby, policie,  
médií a soudů, aby Jurka a Grzegorzovu matku umlčel. Druhý film Jana Matuszyńského (Poslední rodina) 
který soutěžil o Zlatého lva na festivalu v Benátkách, autenticky zachycuje náladu předrevolučního Polska a 
události, které vedly k pádu totalitního režimu...

8.11.Út – pouze ve 20.00, 9.11.St – pouze 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...

9.11.St – pouze v 15.00                               Promítáme pro seniory:
INDIÁN                                                        /94 min./80,-/česky/příst./
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...

9.11.St – pouze ve 20.00                                                      /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?

10.11.Čt – 11.11.Pá – 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...

10.11.Čt – 13.11.Ne – vždy v 17.30 /Čt a Ne – ve 2D od 140,-/          /161 min./od 160,-/česky/příst.12+/
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 3D
USA. Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai  
Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi 
poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou další 
kapitolu, hrdinové se musí spojit  a s pomocí Nakii  (Lupita Nyong’o) a Everetta Rosse (Martin Freeman) 
vytvořit nový svět pro království Wakanda...

10.11.Čt – 11.11.Pá – vždy ve 20.15                                         /140 min./od 150,-/česky/příst.12+/
IL BOEMO
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...



12.11.So – 13.11.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...

12.11.So – 13.11.Ne – vždy ve 20.15                                                     /161 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
USA. Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai  
Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi 
poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou další 
kapitolu, hrdinové se musí spojit  a s pomocí Nakii  (Lupita Nyong’o) a Everetta Rosse (Martin Freeman) 
vytvořit nový svět pro království Wakanda...

14.11.Po – 15.11.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...

14.11.Po – pouze ve 20.00                                                          Art kino uvádí:
PSH – NEKONEČNÝ PŘÍBĚH                                   /70 min./130,-/česky/příst.15+/
ČR. Českou hudební legendu Peneři strýčka Homeboye neboli PSH zná v České republice snad každý. Jací 
jsou ale ve skutečnosti dnes už kluci na prahu středního věku Orion, Vladimir 518 a Mike Trafik? Vznik 
přelomového alba „Repertoár“, dodnes považovaného za milník českého rapu a jednu z nejlepších desek 
vůbec, posun k elektronice nebo testování maximálních možností hudebního showbyznysu i sebe sama - to 
je základ filmu o kapele PSH...

15.11.Út – 16.11.St – vždy ve 20.00                                                          /161 min./od 140,-/česky/příst.12+/
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
USA. Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai  
Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi 
poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou další 
kapitolu, hrdinové se musí spojit  a s pomocí Nakii  (Lupita Nyong’o) a Everetta Rosse (Martin Freeman) 
vytvořit nový svět pro království Wakanda...

16.11.St – pouze v 17.30                                        /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... 

17.11.Čt – 20.11.Ne – vždy v 15.30                                  /135 min./od 140,-/česky/příst./
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
ČR.  Z  dávno  zapomenutých  temnot  času  povstává  nová  hrozba,  alchymista  nazývaný  Pán  run  (Ján 
Jackuliak), jenž touží získat vládu nad veškerou magií v Oberonu. Aby se mu to podařilo, musí Amélii (Eliška 
Křenková) připravit o vládu nad časem. Amélie se spolu se svými nerozlučnými přáteli princeznou Ellenou 
(Natalia Germani) a princem Janem z Calderonu (Marek Lambora) vydává do kouzelného města jménem 
Ayra, kde sídlí Společenstvo alchymistů, které se zapřísáhlo magii ochránit. Po jeho boku se Amélie musí 
postavit nejen dosud nejmocnějšímu protivníkovi, ale také svojí vlastní touze po zakázané moci...

17.11.Čt – 18.11.Pá – vždy v 17.45, 19.11.So – 20.11.Ne – vždy  v 17.45 a 20.00
GRAND PRIX                                                     /107 min./od 150,-/česky/příst.12+/
ČR.  Filmová  komedie  režiséra  Jana Prušinovského (Most!,  Okresní  přebor)  vypráví  o  dvou bratrancích 
milujících auta a jednom kriminálníkovi,  který je zase rád krade. Roman (Kryštof  Hádek)  vede pofidérní 
autobazar na okraji města, má tři děti, živelnou manželku (Anna Kameníková) a pije. Emil (Robin Ferro), 
fanatický milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru, za kterou stojí jeho největší chlouba: maketa  
Formule 1. Když Emil v televizní soutěži  vyhraje vstupenky na Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu nic 
jiného než požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neumí totiž řídit. Ani jeden z nich ještě netuší, že 
se na ně nabalí místní magnet na problémy, vrchní dodavatel kradených aut a Romanův kamarád z vězení 
Štětka (Štěpán Kozub)...



17.11.Čt – 18.11.Pá – vždy ve 20.00               /108 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
MENU
USA. Mladý pár  (Anya Taylor Joy a Nicholas Hoult)  cestují  na odlehlý  ostrov,  aby se najedli  v  luxusní  
restauraci, kde šéfkuchař (Ralph Fiennes) připravil bohaté menu s několika šokujícími překvapeními...

21.11.Po – 22.11.Út – vždy v 17.00                                                           /161 min./od 160,-/titulky/příst.12+/
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 3D
USA. Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai  
Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi 
poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou další 
kapitolu, hrdinové se musí spojit  a s pomocí Nakii  (Lupita Nyong’o) a Everetta Rosse (Martin Freeman) 
vytvořit nový svět pro království Wakanda...

21.11.Po – pouze ve 20.00                                                              Filmový klub uvádí:
UDÁLOST                                      /100 min./70,- a 90,-/titulky/příst.15+/
Francie 2021.  Francie, 1963. Anne je bystrá, mladá studentka, která má před sebou slibnou budoucnost. 
Když však otěhotní, možnost dokončit studium a vymanit se z omezení plynoucích z jejího sociálního původu 
se rozplyne. S blížícími se závěrečnými zkouškami a rostoucím břichem se Anne rozhodne jednat, i kdyby 
měla čelit hanbě a bolesti, i  kdyby kvůli  tomu měla riskovat vězení...   Zlatý lev na MFF v Benátkách za 
nejlepší film...

22.11.Út – 23.11.St – vždy ve 20.00   /107 min./od 150,-/česky/příst.12+/
GRAND PRIX                                                   
ČR.  Filmová  komedie  režiséra  Jana Prušinovského (Most!,  Okresní  přebor)  vypráví  o  dvou bratrancích 
milujících auta a jednom kriminálníkovi,  který je zase rád krade. Roman (Kryštof  Hádek)  vede pofidérní 
autobazar na okraji města, má tři děti, živelnou manželku (Anna Kameníková) a pije. Emil (Robin Ferro), 
fanatický milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru, za kterou stojí jeho největší chlouba: maketa  
Formule 1. Když Emil v televizní soutěži  vyhraje vstupenky na Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu nic 
jiného než požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neumí totiž řídit. Ani jeden z nich ještě netuší, že 
se na ně nabalí místní magnet na problémy, vrchní dodavatel kradených aut a Romanův kamarád z vězení 
Štětka (Štěpán Kozub)...

23.11.St – pouze v 15.00                                                         Promítáme pro seniory:
JAN ŽIŽKA                                                                         /125 min./80,-/česky/příst.15+/
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...

23.11.St – pouze ve 17.15                                                                         /161 min./od 140,-/titulky/příst.12+/
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
USA. Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai  
Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi 
poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou další 
kapitolu, hrdinové se musí spojit  a s pomocí Nakii  (Lupita Nyong’o) a Everetta Rosse (Martin Freeman) 
vytvořit nový svět pro království Wakanda...

24.11.Čt – 27.11.Ne – vždy v 15.30 /Čt a Ne ve 2D od 140,-/                    /99 min./od 150,-/česky/příst./
DIVNOSVĚT
USA. Celovečerní snímek představuje legendární průzkumnickou rodinu Cladových, kteří se snaží proletět 
skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět. Doprovází je barvitá posádka obří vzducholodi, rošťácký 
tvor  přezdívaný  Flek  a  třínohý  pes.  Společně  musí  čelit  nejen  neznámému  prostředí,  ale  i  mnoha 
prapodivným a všežravým tvorům...

24.11.Čt – 27.11Ne – vždy v 17.30 a 20.00, 28.11.Po – 30.11.St – vždy v 17.30
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH                                                      /118 min./od 150,-/česky/příst.12+/
ČR.  Komedie  s  hvězdným  obsazením,  která  se  odehrává  během  Štědrého  dne.  Film  režisérky  Ireny 
Pavláskové představí  celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla  Rodena, 
Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku, Jana 
Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda...

28.11.Po – pouze ve 20.00                                                          Art kino uvádí:
MICHAEL KOCÁB: ROCKER VERSUS POLITIK                          /102 min./130,-/česky/příst./
ČR. Celovečerní dokumentární snímek Michael Kocáb – rocker versus politik režisérky Olgy Sommerové 
nabízí portrét výrazné osobnosti, hudebníka a politika, který nadále zůstává výrazným a nepřehlédnutelným 
občanským aktivistou...



29.11.Út – 2.12.Pá – vždy ve 20.00                                        /107 min./od 150,-/česky/příst.12+/
GRAND PRIX                                                   
ČR.  Filmová  komedie  režiséra  Jana Prušinovského (Most!,  Okresní  přebor)  vypráví  o  dvou bratrancích 
milujících auta a jednom kriminálníkovi,  který je zase rád krade. Roman (Kryštof  Hádek)  vede pofidérní 
autobazar na okraji města, má tři děti, živelnou manželku (Anna Kameníková) a pije. Emil (Robin Ferro), 
fanatický milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru, za kterou stojí jeho největší chlouba: maketa  
Formule 1. Když Emil v televizní soutěži  vyhraje vstupenky na Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu nic 
jiného než požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neumí totiž řídit. Ani jeden z nich ještě netuší, že 
se na ně nabalí místní magnet na problémy, vrchní dodavatel kradených aut a Romanův kamarád z vězení 
Štětka (Štěpán Kozub)...

1.12.Čt – 4.12.Ne – vždy v 15.30                                    /95 min./od 140,-/česky/příst./
NEJVĚTŠÍ DAR
V pohádce Největší dar se snoubí svět starých slovanských bohů a bohyní s životem svérázných obyvatel  
malé valašské vísky.  Bohyně zimy Morena najde způsob, jak se vyhnout tomu, aby na zem přišlo jaro. 
Bohyně jara Vesna musí proto spojit své síly s obyčejnými lidmi, se svými sestrami i dalšími bohy, aby země  
přeci jen rozkvetla, jak má a jak potřebuje...

1.12.Čt – 4.12.Ne – vždy v 17.30   /118 min./od 150,-/česky/příst.12+/
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH                                                   
ČR.  Komedie  s  hvězdným  obsazením,  která  se  odehrává  během  Štědrého  dne.  Film  režisérky  Ireny 
Pavláskové představí  celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla  Rodena, 
Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku, Jana 
Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda...

3.12.So – 4.12.Ne – vždy ve 20.00                            /151 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
FABELMANOVI
USA. Nejnovější projekt Stevena Spielberga je částečně autobiografický snímek o jeho dětství a dospívání, 
vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře. Drama o dospívání sleduje Sammyho Fabelmana, který 
vyrůstá v poválečné Arizoně, kde zkoumá a poznává, jakou moc mají filmy. Navzdory všem nepřízním osudu 
a překážkám, které mu stojí v cestě, se Sammy ponoří do své vášně a filmování se mu stane životní cestou..

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

http://www.kinocrystal.cz/
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