Září 2020
31.8. - 2.9., pondělí – středa

ŠARLATÁN

CHEB

od 17:30 7. - 9.9., pondělí – středa

Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí
dobových událostí. Režie: A. Holland.
Hrají: I. Trojan, J. Trojan, M. Myšička.
118 minut, ČR, od 12 let, vstupné: 150 Kč
V SÍTI 18 +
od 20:00
Necenzurovaná verze ukáže realitu včetně explicitních scén přesně tak, jak ji viděly dívky.
Režie: B. Chalupová, V. Klusák.
100 minut, ČR, od 18 let, vstupné: 150 Kč

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

od 17:30 14. - 16.9., pondělí – středa

DĚDA, POSTRACH RODINY

od 17:30 21 - 23.9., pondělí – středa

Když má dědečkovi připadnou Peterův pokoj, jeho
Pohádková výhra 176 milionů otevře Čendovi s
Janou dveře do veklého světa neomezených možno- území, jeho výsostné království, stará přátelství jsou
stí. Nová česká komedie. Režie: J. D. Novák,
rázem zapomenuta a z dědečka se stal nepřítel číslo
Hrají: P. Hřebíčková, K. Zima , M. Taclík,
jedna a musí pryč z domu. Režie: T. Hill.
Premiéra, 99 minut, ČR, přístupný, vstupné: 160 Kč Hrají: R. De Niro, U. Thurman, J. Seymur.
MULAN – 3D
od 20:00 Premiéra, 98 min,USA, dabing,přístupný,vst.: 160 Kč
Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme
KRAJINA VE STÍNU
od 20:00
místo svého nemocného otce a v přestrojení za
muže překonává nástrahy na své cestě ve službách Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý
z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak.
císaře. Režie: N. Caro, Hrají: Y. Liu, D. Yen
V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na
3. - 6.9., čtvrtek – neděle
od 15:45 Premiéra,106 min,USA,dabing,přístup., vst.: 170 Kč kterou předválečná doba, válka i události po válce
10.
13.9.
čtvrtek
–
neděle
od
16:10
dopadají vždy plnou silou. Režie: B. Sláma.
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Hrají: M. Borová, S. Majer, B. Poláková, P. Nový.
Animované dobrodružství pro celou rodinu, kde hlav- ŽENSKÁ POMSTA
Tři ženy řeší nevěru svých manželů, pro které připra- Premiéra, 135 min, ČR, od 15 let, vstupné: 160 Kč
ní roli hrají kouzelné sušenky, jaké by chtěl prostě
ví skutečné peklo na zemi. Film je úsměvným pohlekaždý. Owen objeví starobylé tajemství strýčka
17. - 20.9., čtvrtek – neděle
od 16:00
Boba. Krabici s kouzelnými sušenkami, které mohou dem na mužskou krizi středního věku a oslavou
ženské solidarity. Režie: D. Rapoš.
proměnit člověka ve zvíře. A najednou je tu plno
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
zvířat, která tančí, zpívají a předvádějí akrobatické Hrají: M. Bočanová, J. Paulová, E. Vejmělková.
Pokaždé, když se princezna Ellena probudí, procitne
Premiéra, 88 minut, ČR, od 12 let, vstupné: 160 Kč do dne svých dvacátých narozenin a musí ho prožít
kousky. Režie: S. Ch. Sava, T. Brancroft.
105 minut, USA, dabing, přístupný, vstupné: 160 Kč
Aby zachránila království i sebe, musí v sobě
NOVÍ MUTANTI
od 18:00 znovu.
nalézt odvahu a čisté srdce a kletbě se postavit.
AFTER: PŘIZNÁNÍ
od 17:50 Čtyři mladé mutanty drží v odlehlé nemocnici za
Režie: P. Kubík. Hrají: N. Germani, E. Křenková.
účelem jejich psychiatrického pozorování, protože
Láska Tessy a Hardina projde divokým vývojem
Premiéra, 100 min, ČR, přístupný, vstupné: 160 Kč
i zradou a čeká je zkouška ohněm. Po nečekaném představují nebezpečí sami sobě a celé společnosti.
Režie:
J.
Boone.
Hrají:
M.
Williams,
Ch.
Heaton.
odhalení už jejich vášnivý vztah nebude nikdy takoPremiéra, 95 min., USA, dab., od 12 let, vst.:160 Kč NOVÍ MUTANTI
od 18:10
vý, jako předtím. Režie: R. Kumble. Hrají: S. Blair,
mladé mutanty drží v odlehlé nemocnici za
J. Langford, H. F. Tiffin, Ch. Weber.
TENET
od 20:00 Čtyři
Premiéra, 105 min,USA,titulky, od 12 let,vst.:160 Kč V temném světě mezinárodní špionáže Tenet bojuje účelem jejich psychiatrického pozorování, protože
představují nebezpečí sami sobě a celé společnosti.
o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně
Režie: J. Boone. Hrají: M. Williams, Ch. Heaton.
komplikovanou
misi,
ve
které
pro
časoprostor
neplaPremiéra, 95 min., USA, dab., od 12 let, vst.:160 Kč
TENET
od 20:00
tí pravidla, tak jak je známe. Režie: Ch. Nolan.
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu
Hrají: J. D. Washington, R. Pattinson, E. Debicki,
filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné
od 20:00
Premiéra,152 min,USA, titulky,od 15let, vst.: 160 Kč MULAN
slovo - TENET. V temném světě mezinárodní
Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme
12.9., sobota
od 14:00 místo svého nemocného otce a v přestrojení za
špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává
se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro
VZHŮRU ZA SNY
muže překonává nástrahy na své cestě ve službách
časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe.
Život dvanáctileté Míny se obrátí vzhůru nohama
císaře. Režie: N. Caro, Hrají: Y. Liu, D. Yen
Režie: Ch. Nolan, Hrají: J. D. Washington,
hned nadvakrát. Poprvé, když p9oti své vůli dostane Premiéra,106 min,USA,dabing,přístup., vst.: 160 Kč
R. Pattinson, E. Debicki, K. Branagh, M. Caine.
nevlastní sestru a podruhé, když ve spaní objeví
Premiéra,152 min,USA, titulky,od 15let, vst.: 160 Kč senzační tajemství, jak vlastně sny vznikají.
19.9., sobota
od 14:00
5.9., sobota
od 14:00 Režie: K. H. Jensen , T. Zinck.
SCOOB!
81
minut,
D,
dabing,
přístupný,
vstupné:
150
Kč
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ – 3D
od 14:00 První celovečerní animované dobrodružství ScoobyV trollím světě žijí i další Trollové - rockoví a ti chtějí 13.9., neděle
Dooa. Film vás zavede na samotný začátek přátelovládnout svět, i ten královny Poppy. Animovaná
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
ství Scoobyho a Shaggyho. Režie: T. Cervone.
pohádka. Režie: W. Krasinski.
Animované dobrodružství pro celou rodinu, kde hl91 minut, USA, dabing, přístupný, vstupné: 160 Kč avní roli hrají kouzelné sušenky, jaké by chtěl prostě 93 minut, USA, dabing, přístupný, vstupné: 150 Kč
20.9., neděle
od 14:00
6.9., neděle
od 14:00 každý. Owen objeví starobylé tajemství strýčka
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU Boba. Krabici s kouzelnými sušenkami, které mohou TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
proměnit člověka ve zvíře. A najednou je tu plno
Neohrožená Tlapková patroluje je zpět a tentokrát
V trollím světě žijí i další Trollové - rockoví a ti chtějí
zvířat, která tančí, zpívají a předvádějí akrobatické ovládnout svět, i ten královny Poppy. Animovaná
v úplně novém a speciálním závodnickém filmu.
kousky.
Animovaná
pohádka.
Režie:
T.
Bancroft.
Animovaná pohádka. Režie: Ch. E. Bastien
pohádka. Režie: W. Krasinski.
73 minut, USA, dabing, přístupný, vstupné: 150 Kč 105 minut, USA, dabing, přístupný, vstupné: 150 Kč 91 minut, USA, dabing, přístupný, vstupné: 150 Kč

od 17:30

AFTER: PŘIZNÁNÍ

Láska Tessy a Hardina projde divokým vývojem
i zradou a čeká je zkouška ohněm. Po nečekaném
odhalení už jejich vášnivý vztah nebude nikdy takový, jako předtím. Režie: R. Kumble. Hrají: S. Blair.
Premiéra, 105 min,USA,titulky, od 12 let,vst.: 160 Kč

ŽENSKÁ POMSTA

od 20:00
Tři ženy řeší nevěru svých manželů, pro které připraví skutečné peklo na zemi. Film je úsměvným
pohledem na mužskou krizi středního věku a oslavou ženské solidarity. Režie: D. Rapoš.
Hrají: M. Bočanová, J. Paulová, E. Vejmělková.
Premiéra, 88 minut, ČR, od 12 let, vst.: 160 Kč
24. - 27.9, čtvrtek – neděle
od 16:00

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Nová česká pohádka. Režie: P. Kubík.
Hrají: N. Germani, E. Křenková
Premiéra, 100 minut, ČR, přístupný, vstupné: 160 Kč
BÁBOVKY
od 18:10 a 20:00
Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního
života, které zná každý z nás. Režie: R. Havlík.
Hrají:O. Vetchý, J. Plodková, M. Taclík.
Premiéra, 97 minut, ČR, od 12 let, vstupné: 160 Kč
26.9., sobota
od 13:50

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI

Owen objeví starobylé tajemství strýčka Boba.
Krabici s kouzelnými sušenkami, které mohou
proměnit člověka ve zvíře. A najednou je tu plno
zvířat, která tančí, zpívají a předvádějí akrobatické
kousky. Režie: T. Bancroft, S. Ch. Sava.
105 minut, USA, dabing, přístupný, vstupné: 150 Kč
27.9., neděle
od 14:00

HURÁ DO DŽUNGLE

Když do hluboké džungle zavítá návštěvník z vesmíru, zvířátka jsou nadšena, protože jim předá schopnost mluvit. To ale ještě netuší, že ve skutečnosti byl
vyslán, aby jejich planetu ovládl. Režie: B. Dawes.
84 minut, N, dabing, přístupný, vst.: 150 Kč

28. - 30.9., pondělí – středa

od 17:30

BÁBOVKY

Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás. Režie: R. Havlík.
Hrají:O. Vetchý, J. Plodková. M. Taclík.
Premiéra, 97 minut, ČR, od 12 let, vstupné: 160 Kč

V SÍTI 18 +

od 20:00
Necenzurovaná verze ukáže realitu včetně explicitních scén přesně tak, jak ji viděly dívky.
Režie: B. Chalupová, V. Klusák.
100 minut, ČR, od 18 let, vstupné: 150 Kč
Tento program také najdete na www.kinosvet.cz s možností online rezervace. Rezervace vstupenek od 16:00 do 20:00 hod. na tel.č.: 354437722 nebo v kině. Rezervované vstupenky si zakupte
v co nejkratším termínu. Vaše rezervace vstupenek bude automaticky zrušena hodinu před představením. Informace uvedené u titulu filmu jsou bez záruky. Změna programu vyhrazena.

