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Program kina na červen 2021

24.6.Čt – 27.6.Ne – vždy v 15.30  /Čt a Ne ve 2D od 130,-/    /107 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
Co dělá člověka… člověkem?
DUŠE 3D
USA.  Pixar Animation Studios uvádí celovečerní film, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební  
výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx), který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém 
klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde  
čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky.  Joe však na svém 
životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22 (v původním znění Tina Fey), která však vůbec nechápe, čím je  
zrovna lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, 
sám získává odpovědi na otázky, které si sám nesčetněkrát kladl...

24.6.Čt – 25.6.Pá – vždy v 17.30                                         /145 min./od 140,-/česky/příst.12+/
RYCHLE A ZBĚSILE 9
USA. Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před svou minulostí. Zjistí to i drsňák Dominic Toretto,  
kterému osud  přihrál  do  cesty  nejzáludnějšího  nepřítele.  Vlastního  bratra.  Režisér  Justin  Lin,  který  má 
zásadní podíl na úspěchu benzínem vonící ságy,  natočil  další nadupaný díl, který opět posouvá hranice 
možného, platným fyzikálním zákonům navzdory...

24.6.Čt – 25.6.Pá – vždy ve 20.00                               /97 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
Přežijete, jen když budete potichu...
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
USA.  Díky  respektování  jednoduchého,  ale  životně  důležitého  pravidla  dokázali  Abbottovi  (tedy  skoro 
všichni) přežít Tiché místo I. Pokračování úspěšného hororu jim do cesty postaví nové, mnohem náročnější  
výzvy...

26.6.So – 27.6.Ne – vždy v 17.30                            /113 min./od 130,-/titulky/příst.12+/
GODZILLA VS: KONG
USA. Legendy se střetnou ve filmu Godzilla vs. Kong, kde se tito mýtičtí protivníci setkávají ve velkolepé 
bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku. Kong a jeho ochránci podniknou nebezpečnou cestu, aby našli  
svůj skutečný domov, a spolu s nimi je Jia, mladá osiřelá dívka, s níž si Kong vytvořil jedinečné a silné pouto. 
Neočekávaně se ocitli  na cestě rozzuřené Godzilly,  která postupně ničí celou planetu. Epický střet mezi 
dvěma titány - vyvolaný neviditelnými silami - je pouze začátkem tajemství, které leží hluboko v jádru Země...

26.6.So – 27.6.Ne – vždy ve 20.00                                           /95 min./od 140,-/česky/příst.12+/
Komedie v očekávání...
MATKY
ČR.  Režie:  Vojtěch  Moravec.  Hrají:  Hana  Vagnerová,  Petra  Hřebíčková,  Sandra  Nováková,  Gabriela 
Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka, Václav Neužil, Viktor Preiss..
Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být v dnešní době mámou malých dětí a k  
tomu současně ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se z toho...

28.6.Po – pouze v 17.30, 29.6.Út – pouze ve 20.00                                  /100 min./od 140,-/česky/příst.12+/
TICHÝ SPOLEČNÍK
ČR. Klára Issová, Boleslav Polívka a Ondřej Malý v poetické tragikomedii o životě na vsi, kde dojde místo na 
hřbitově. Otec hlavní hrdinky se navíc rozhodne potopit  na dno přehrady pro starou slivovici.  Film Tichý 
společník  natočil  režisér  Pavel  Göbl  podle  své  vlastní  stejnojmenné novely,  za  níž  získal  literární  cenu 
Magnesia Litera a nominaci na Cenu Josefa Škvoreckého...

28.6.Po – pouze ve 20.00                                                                      Art kino uvádí:
ZEMĚ NOMÁDŮ                                             /108 min./120,-/titulky/příst.12+/
USA,  Německo  2020.  Režie:  Chloé  Zhao.  Hrají:  Frances  McDormand,  David  Strathairn,  Linda  May, 
Swankie, Bob Wells, Peter Spears, Cat Clifford, Tay Strathairn, Gay DeForest, Patricia Grier... Poté, co v  
malém městě  na nevadském venkově  dojde  k  ekonomickému kolapsu,  se  Fern  (Frances McDormand) 
rozhodne sbalit si věci a ve své dodávce se vydat na cesty a prozkoumat život za hranicemi klasických 
společenských zvyklostí jako novodobý nomád. Ve třetím celovečerním snímku režisérky Chloé Zhao Země 
nomádů se objevují skuteční nomádi Linda May, Swankie a Bob Wells, kteří Fern seznamují s tímto novým 
světem a dělají jí společnost při jejích cestách po nekonečném americkém západě...
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29.6.Út – 30.6.St – vždy v 17.30                                     /100 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
LUCA
USA. Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se v malebném městečku italské riviéry, vypráví o 
dospívajícím chlapci,  který zažívá nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny,  těstovin a vyjížděk na 
mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se svým novým nejlepším kamarádem, avšak jejich veselí 
ohrožuje přísně střežené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa...

30.6.St – 2.7.Pá – vždy v 15.30         /101 min./od 130,-/česky/příst./
TOM & JERRY
USA. Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá svatba století, její  
zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí pomohl se myšáka zbavit. Hon kocoura a myši vzápětí skoro  
zničí nejen její kariéru a chystanou svatbu, ale i skoro celý hotel...

30.6.St – pouze ve 20.00                                                             /99 min./130,-/titulky/příst.15+/
ZVRÁCENÁ
USA. Film sleduje Alice, dívku s poruchou sluchu, která po té, co ji navštíví Panna Maria, opět slyší, mluví a  
je schopná léčit nemocné. Když se tato zpráva rozšíří a lidé z blízka i daleka přicházejí, aby byli svědky 
jejích zázraků, přijede do malého městečka v Nové Anglii zdiskreditovaný novinář (Jeffrey Dean Morgan), 
jenž doufá, že mu vyšetřování těchto případů pomůže obnovit  kariéru. Po té, co se začnou dít  strašlivé 
události, si klade otázku, zda jsou tyto jevy dílem Panny Marie, nebo něčeho mnohem zlověstnějšího. Hrají: 
Jeffrey Dean Morgan, Cary Elwes, William Sadler..

1.7.Čt – 2.7.Pá – vždy v 17.30                                                                      /95 min./od 140,-/česky/příst.12+/
Komedie v očekávání...
MATKY
ČR.  Režie:  Vojtěch  Moravec.  Hrají:  Hana  Vagnerová,  Petra  Hřebíčková,  Sandra  Nováková,  Gabriela 
Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka, Václav Neužil, Viktor Preiss..
Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být v dnešní době mámou malých dětí a k  
tomu současně ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se z toho...

1.7.Čt – 2.7.Pá – vždy ve 20.00                                               /112 min./130,-/titulky/příst.15+/
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ 
USA. V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz je mrazivým příběhem plným hrůzy, smrti a neznámého zla, které  
šokuje i  zkušené výzkumníky paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenovi.  Jeden z nejnapínavějších 
případů jejich skutečné kariéry začal bojem o duši malého chlapce a pokračoval způsobem, kterým si ani  
jeden z nich nedovedl představit – historicky první obhajobou v americké historii, kde se vrah odvolával na 
posednutí ďáblem.

3.7.So – 4.7.Ne – vždy v 15.30 /Ne – ve 2D od 130,-/             /100 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
LUCA 3D
USA. Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se v malebném městečku italské riviéry, vypráví o 
dospívajícím chlapci,  který zažívá nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny,  těstovin a vyjížděk na 
mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se svým novým nejlepším kamarádem, avšak jejich veselí 
ohrožuje přísně střežené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa...

3.7.So – 4.7.Ne – vždy v 17.30                                                            /135 min./od 140,-/titulky/příst./
CRUELLA
USA.  Držitelka  Oscara  Emma Stone  září  v  celovečerním filmu  Cruella  od  společnosti  Disney.  Film  se 
odehrává v době londýnské punckrockové revoluce 70. let a sleduje vzpurné počátky nechvalně proslulé 
módní darebačky, Cruelly de Vil. Mladá, chytrá a kreativní podvodnice Estella je odhodlaná se prosadit ve 
světě módy. Spřátelí se s dvojicí mladých zlodějů, kteří oceňují její zálibu v rošťárnách. Jednoho dne se 
Estelle podaří zaujmout pozornost ohromně šik a děsivě haute módní legendy, baronky von Hellman, jenž 
ztvárnila  dvojnásobná  držitelka  Oscara  Emma  Thompson.  Jejich  vztah  však  uvádí  do  pohybu  souhrn 
událostí  a  odhalení.  Estella  se  rozhodne  přijmout  svou  temnou  stránku  a  stává  se  drsnou,  módní  a 
pomstychtivou Cruellou..

3.7.So – 4.7.Ne – vždy ve 20.00                              /93 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE
USA. Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce pokřivené spravedlnosti roztáčí 
spirálu nečekané pomsty. Mladý detektiv Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) a jeho parťák (Max Minghella)  
vyšetřují děsivé vraždy, které začínají připomínat nechvalně známé případy z minulosti. Nevědomky se tak 
stanou hráči na šachovnici morbidní hry zákeřného vraha. A to ještě "Zeke" netuší, že spolu s ním bude 
ďábelskému plánu šíleného zločince čelit i jeho otec, vážený policejní veterán (Samuel L. Jackson)..

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