čas
10:00
15:00
18:30
20:15
10:00
18:00
20:00
17:30
20:00
15:30
17:00
20:30
10:00

Den
středa
středa
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle

Datum
01.05.2019
01.05.2019
01.05.2019
01.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
03.05.2019
03.05.2019
03.05.2019
04.05.2019
04.05.2019
05.05.2019

15:00
17:00
19:00
18:00
20:00
18:00
20:00
10:00
11:00
13:00
15:30
17:30
19:30
10:00
18:00
20:00
17:30
20:00
15:30
17:30
20:00
15:30
17:30
20:00
17:30
20:00
18:00
20:00
18:00
20:00
10:00
18:00
20:00
16:30
20:00
15:30
17:30
20:00
15:30
17:30
20:00
18:00
20:00
18:00
20:00
17:30
19:30
10:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:30
18:00
20:00
10:00
15:00
17:00
19:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
10:00
17:30
20:00
17:30
20:00

neděle
neděle
neděle
pondělí
pondělí
úterý
úterý
středa
středa
středa
středa
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
pondělí
pondělí
úterý
úterý
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
pondělí
pondělí
úterý
úterý
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
pondělí
pondělí
úterý
úterý
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek

05.05.2019
05.05.2019
05.05.2019
06.05.2019
06.05.2019
07.05.2019
07.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
09.05.2019
09.05.2019
09.05.2019
10.05.2019
10.05.2019
11.05.2019
11.05.2019
11.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
13.05.2019
13.05.2019
14.05.2019
14.05.2019
15.05.2019
15.05.2019
16.05.2019
16.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
19.05.2019
19.05.2019
19.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
22.05.2019
22.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
24.05.2019
24.05.2019
25.05.2019
25.05.2019
25.05.2019
26.05.2019
26.05.2019
26.05.2019
26.05.2019
27.05.2019
27.05.2019
28.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
29.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
31.05.2019
31.05.2019

Název filmu
Jak vycvičit draka 3
Avengers: Endgame
After: Polibek P
LOVEní
Ženy v běhu BS
Láska na druhý pohled RP
The Beach Bum RP
Hellboy
Řbitov zvířátek
Uglydolls P/Bijásek
Avengers: Endgame
Ženy v běhu
Jak vycvičit draka 3 Bijásek

PRVNÍ MÁJ V KINĚ
PRVNÍ MÁJ V KINĚ
PRVNÍ MÁJ V KINĚ

Léto s gentlemanem BS
Trabantem tam a zase zpátky
Avengers: Endgame
Skleněný pokoj
Bohemian Rhapsody
Teroristka
LOVEní LEVNÉ ÚTERÝ
Do krytů, Přerove!
ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROTIATOMOVÉHO KRYTU V KINĚ HVĚZDA
ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROTIATOMOVÉHO KRYTU V KINĚ HVĚZDA
Dumbo
Ženy v běhu
Řbitov zvířátek
Bohemian Rhapsody BS
Sněží! RP
Teroristka
After: Polibek
Avengers: Endgame
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Bijásek
Bohemian Rhapsody
LOVEní
Pokémon: Detektiv Pikachu P
Bijásek
Psí domov BS
Ženy v běhu
Řbitov zvířátek
Avengers: Endgame
Teroristka
Captain Marvel LEVNÉ ÚTERÝ
Monetovy lekníny - magie vody a světla ART/P UMĚNÍ V KINĚ
Moje století ART/P
Léto s gentlemanem BS
Pokémon: Detektiv Pikachu
John Wick 3 RP
Avengers: Endgame
John Wick 3
Uglydolls
Bijásek
Řbitov zvířátek
Ženy v běhu
Pokémon: Detektiv Pikachu
Bijásek
Pašerák BS
Skleněný pokoj
Teroristka
My
Ženy v běhu
Zrodila se hvězda LEVNÉ ÚTERÝ
Trhlina P
Avengers: Endgame
Skleněný pokoj BS
Aladin RP
Zlo s lidskou tváří RP
John Wick 3
Syn temnoty P
Aladin
Bijásek
Teroristka
Zlo s lidskou tváří
V oblacích P/ Bijásek
LOVEní BS
Ženy v běhu
Avengers: Endgame
Syn temnoty
Trhlina
John Wick 3
Bohemian Rhapsody LEVNÉ ÚTERÝ
Bolest a sláva ART/P
Řbitov zvířátek
Ženy v běhu BS
Godzilla II. Král monster RP
Máma RP
Aladin
Godzilla II. Král monster

Délka
104 minut
182 minut
106 minut
100 minut
100 minut
109 minut
95 minut
121 minut
100 minut
88 minut
182 minut
100 minut
104 minut

Úprava
2D, dabing
2D, dabing
2D, titulky
2D, česky
2D, česky
2D, titulky
2D, titulky
2D, dabing
2D, titulky
2D, dabing
2D, dabing
2D, česky
2D, dabing

Cena
60,140,-/120,130,130,60,130,130,130,130,130,-/110,140,-/120,130,60,-

Přístupnost
přístupný
přístupný
od 15 let
od 12 let
od 12 let
přístupný
od 15 let
od 15 let
od 15 let
přístupný
přístupný
od 12 let
přístupný

žánr
web filmu info k filmu distributor
animovaný, dobrodružný
https://www.csfd.cz/film/337369-jak-vycvicit-draka-3/prehled/
Ostrov Blp je Cinemart
dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem
akční, sci-fi
https://www.csfd.cz/film/393332-avengers-endgame/prehled/
Falcon
drama, romantický
https://www.csfd.cz/film/641348-after-polibek/prehled/
Po vašem poprvé
Bontonfilm
už nebude život jako dřív. Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Příkladná pilná studentka, vzorná dcera, pozorná a věrná kamarádka, skvělá studentka prvního semestru s velkými ambicemi a plán
komedie, romantický
https://www.csfd.cz/film/607525-vsechno-nejhorsi-2/prehled/
Že jste jednouCinemart
unikli z časové smyčky, v níž vám maskovaný vrahoun permanentně usiluje o život, neznamená, že se do ní nemůžete vrátit. Vysokoškolačka Tree už zase prožívá ten samý narozeninový den, na jehož konc
komedie
https://www.csfd.cz/film/601711-skleneny-pokoj/prehled/
Na kopci nadBioscop
Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný poko
komedie, romantický
https://www.csfd.cz/film/245801-laska-na-druhy-pohled/prehled/
Ryan (Aaron Cinemart
Eckhart) je populárním spisovatelem knih o tom, jak se vypořádat se ztrátou a dopřát životu nový smysl. Je hvězdou v oboru a něco jako guru pro lidi v těžkých životních situacích. Jeho obličej je na výrobcích v
komedie
https://www.csfd.cz/film/562228-the-beach-bum/prehled/
Legendární scenárista,
Bontonfilmrežisér a enfant terrible americké kinematografie Harmony Korine se po několikaleté pauze vrací se svěží a podvratnou komedií o bujarých příhodách neodolatelného podv
akční, dobrodružný,
https://www.csfd.cz/film/336536-hellboy/prehled/
fantasy,
Oblíbený
sci-fi temný
Vertical
hrdina Ent.
Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu paranormálního výzkumu a obrany) se vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellb
horor
https://www.csfd.cz/film/299924-rbitov-zviratek/prehled/
Louis CreedCinemart
se s rodinou přestěhoval na okraj klidného maloměsta, kde široko daleko není nic pozoruhodného kromě svérázného pohřebiště domácích zvířat, které je opředeno mnoha mýty. Mý
animovaný, rodinný,
https://www.csfd.cz/film/605530-uglydolls/prehled/
dobrodružný
V neobvyklémVertical
městečku
Ent.
Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí ned
akční, sci-fi
https://www.csfd.cz/film/393332-avengers-endgame/prehled/
Falcon
komedie
https://www.csfd.cz/film/601711-skleneny-pokoj/prehled/
Na kopci nadBioscop
Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný poko
animovaný, dobrodružný
https://www.csfd.cz/film/337369-jak-vycvicit-draka-3/prehled/
4. Waiau Toa
Cinemart
- Odyssey - 15´

98 minut
90 minut
182 minut
98 minut
134 minut
95 minut
100 minut
42 minut
60 minut
60 minut
112 minut
100 minut
100 minut
134 minut
74 minut
95 minut
106 minut
182 minut
72 minut
134 minut
100 minut
104 minut
120 minut
100 minut
100 minut
182 minut
95 minut
128 minut
90 minut
104 minut
98 minut
104 minut

2D, česky
2D, česky
3D, dabing
2D, dabing
2D, titulky
2D, česky
2D, česky
2D, česky

60,110,160,-/140,130,110,130,60,60,60,60,60,130,130,60,130,130,130,160,-/140,100,110,130,130,-/110,60,130,130,140,-/120,130,60,110,110,60,150,-/130,130,140,-/120,130,130,-/110,130,130,130,-/110,60,130,130,130,130,60,130,140,-/120,60,150,-/130,130,130,130,130,-/110,130,130,130,-/110,60,130,160,-/140,130,130,130,60,130,130,60,130,130,130,-/110,150,-

přístupný
přístupný
přístupný
od 12 let
od 12 let
od 12 let
od 12 let
přístupný
přístupný
přístupný
přístupný
od 12 let
od 15 let
od 12 let
od 12 let
od 12 let
od 15 let
přístupný
přístupný
od 12 let
od 12 let
přístupný
přístupný
od 12 let
od 15 let
přístupný
od 12 let
od 12 let
přístupný
přístupný
přístupný
přístupný
od 15 let
přístupný
od 15 let
přístupný
od 15 let
od 12 let
přístupný
od 15 let
od 12 let
od 12 let
od 15 let
od 12 let
od 12 let
od 12 let
přístupný
od 12 let
přístupný
od 15 let
od 15 let
od 15 let
přístupný
od 12 let
od 15 let
přístupný
od 12 let
od 12 let
přístupný
od 15 let
od 12 let
od 15 let
od 12 let
od 15 let
od 15 let
od 12 let
od 12 let
od 15 let
přístupný
od 12 let

komedie, romantický
https://www.csfd.cz/film/617488-do-boje/prehled/
Před dvěma lety
Artcam
společnost Perrin Industries, známý dodavatel automobilového průmyslu a partner německé skupiny Schäfer, podepsala dohodu, kde žádá vysoké manažery a dělníky, aby přijali snížení platu a pomohli tak
dokumentární https://www.csfd.cz/film/664800-trabantem-tam-a-zase-zpatky/galerie/?type=3
Aerofilms
akční, sci-fi
https://www.csfd.cz/film/393332-avengers-endgame/prehled/
Falcon
drama
https://www.csfd.cz/film/635545-uhori-maji-nabito/prehled/
Tohle není jenom
Falcon
hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů
Příběh o vášnivé
lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), s ktero
životopisný, drama,
https://www.csfd.cz/film/545903-zlaty-podraz/prehled/
hudební
Cinemart
Hlavní hrdinkou
černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže a
komedie, dramahttps://www.csfd.cz/film/498625-teroristka/prehled/
Cinemart
utování se sobíkem
vypráví o boji za přežití malého divokého soba, křehkého a zranitelného, který se musí potýkat s nebezpečím a výzvami, které ho čekají během jeho prvního roku života. Jeho velké dobrodružství se od
komedie, romantický
https://www.csfd.cz/film/649715-putovani-se-sobikem/prehled/
Cinemart
dokument o historii ukrývání v Přerově
prohlídka krytu a jeho technického zázemí
prohlídka krytu a jeho technického zázemí
animovaný, rodinný
https://www.csfd.cz/film/512866-kursk/prehled/
II.část: 1:42 Bioscop
komedie
https://www.csfd.cz/film/601711-skleneny-pokoj/prehled/
Na kopci nadBioscop
Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný poko
horor
https://www.csfd.cz/film/299924-rbitov-zviratek/prehled/
Louis CreedCinemart
se s rodinou přestěhoval na okraj klidného maloměsta, kde široko daleko není nic pozoruhodného kromě svérázného pohřebiště domácích zvířat, které je opředeno mnoha mýty. Mý
Příběh o vášnivé
lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), s ktero
životopisný, drama,
https://www.csfd.cz/film/545903-zlaty-podraz/prehled/
hudební
Cinemart
Po svatbě svého
otce se Tereza (Petra Nesvačilová) se svým přítelem Františkem (Petr Vršek) a sestrou Petrou (Hana Vagnerová) vydává do domu babičky (Monika Pošívalová). O babičku a o dům se nyní stará jejich m
komedie
https://www.csfd.cz/film/451122-snezi/prehled/
Bontonfilm
komedie, dramahttps://www.csfd.cz/film/498625-teroristka/prehled/
Cinemart
drama, romantický
https://www.csfd.cz/film/641348-after-polibek/prehled/
Po vašem poprvé
Bontonfilm
už nebude život jako dřív. Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Příkladná pilná studentka, vzorná dcera, pozorná a věrná kamarádka, skvělá studentka prvního semestru s velkými ambicemi a plán
akční, sci-fi
https://www.csfd.cz/film/393332-avengers-endgame/prehled/
Falcon
animovaný, rodinný,
https://www.csfd.cz/film/691446-velke-dobrodruzstvi-ctyrlistku/prehled/
dobrodružný
Falcon
Příběh o vášnivé
lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), s ktero
životopisný, drama,
https://www.csfd.cz/film/545903-zlaty-podraz/prehled/
hudební
Cinemart
komedie, romantický
https://www.csfd.cz/film/607525-vsechno-nejhorsi-2/prehled/
Že jste jednouCinemart
unikli z časové smyčky, v níž vám maskovaný vrahoun permanentně usiluje o život, neznamená, že se do ní nemůžete vrátit. Vysokoškolačka Tree už zase prožívá ten samý narozeninový den, na jehož konc
Historicky
první
hraný film
akční, animovaný,
https://www.csfd.cz/film/546268-pokemon-detektiv-pikachu/prehled/
dobrodružný,
rodinný
Vertical
Ent.o Pokémonech s názvem Pokémon: Detektiv Pikachu vychází z fenoménu Pokémon – jedné z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech dob. Fanoušci z celého světa si nyní
dobrodružný, rodinný
https://www.csfd.cz/film/605524-psi-domov/prehled/
Bella byla ještě
Falcon
štěňátko, když si jí Lucas adoptoval a od té doby byli nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více než 600 km od svého páníčka. Láska k němu je však silnějš
komedie
https://www.csfd.cz/film/601711-skleneny-pokoj/prehled/
Na kopci nadBioscop
Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný poko
horor
https://www.csfd.cz/film/299924-rbitov-zviratek/prehled/
Louis CreedCinemart
se s rodinou přestěhoval na okraj klidného maloměsta, kde široko daleko není nic pozoruhodného kromě svérázného pohřebiště domácích zvířat, které je opředeno mnoha mýty. Mý
akční, sci-fi
https://www.csfd.cz/film/393332-avengers-endgame/prehled/
Falcon
Hlavní hrdinkou
černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže a
komedie, dramahttps://www.csfd.cz/film/498625-teroristka/prehled/
Cinemart
akční, sci-fi, dobrodružný
https://www.csfd.cz/film/393330-captain-marvel/prehled/
Falcon
dokumentární https://www.csfd.cz/film/673538-monetovy-lekniny-magie-vody-a-svetla/komentare/
Aerofilms
Moje století je
mozaikou příběhů ze století naší republiky ve vzpomínkách stoletých obyvatel od vzniku Československa až k jejich/její současnosti. „Malé“ osudy protagonistů z většiny regionů naší země prostupují archivn
dokumentární https://www.csfd.cz/film/707777-moje-stoleti/komentare/
AČFK
komedie, romantický
https://www.csfd.cz/film/617488-do-boje/prehled/
Před dvěma lety
Artcam
společnost Perrin Industries, známý dodavatel automobilového průmyslu a partner německé skupiny Schäfer, podepsala dohodu, kde žádá vysoké manažery a dělníky, aby přijali snížení platu a pomohli tak
Historicky
první
hraný film
akční, animovaný,
https://www.csfd.cz/film/546268-pokemon-detektiv-pikachu/prehled/
dobrodružný,
rodinný
Vertical
Ent.o Pokémonech s názvem Pokémon: Detektiv Pikachu vychází z fenoménu Pokémon – jedné z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech dob. Fanoušci z celého světa si nyní
akční, krimi, thriller
https://www.csfd.cz/film/564692-john-wick-3/prehled/
Ve třetí částiVertical
této adrenalinové
Ent.
akční série má super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co
akční, sci-fi
https://www.csfd.cz/film/393332-avengers-endgame/prehled/
Falcon
akční, krimi, thriller
https://www.csfd.cz/film/564692-john-wick-3/prehled/
Ve třetí částiVertical
této adrenalinové
Ent.
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Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí ned
horor
https://www.csfd.cz/film/299924-rbitov-zviratek/prehled/
Louis CreedCinemart
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Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný poko
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Poválečné Německo
v roce 1946. Rachael Morgan (Keira Knightley) přijíždí v zimě do ruin města Hamburk, aby se setkala se svým manželem Lewisem (Jason Clarke), britským plukovníkem, který je pověřen obnovou roz
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černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže a
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Aladin je vzrušující
Falcon příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Rit
(Zac Efron) je pohledný, chytrý, charismatický, milý muž. Liz Kloepferová (Lily Collins) nedokáže jeho šarmu odolat. Ted se zdá být ideálním mužem a Liz netrvá příliš dlouho, než se do něj bezhlavě zamiluje
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dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně? V Synovi temnoty přináší vizionářský tvůrce Strážců galaxie a The Belko Exp
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akční série má super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co
životopisný, drama,
https://www.csfd.cz/film/545903-zlaty-podraz/prehled/
hudební
Rorýsi jsou akrobati
Cinemart
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nejlepší letce ptačí říše vůbec. Vyznačují se prudkým pohybem, jsou rychlí, mohou létat i do extrémních výšek a na zemi tráví jen minimum času. Ve vzduchu i spí a právě jeden rorýs pozorovaný v
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mámy rackové malého Manua namluvila v originálním znění Kate Winslet, postavu přísného táty racka namluvil Willem Dafoe.
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