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Program kina na červen 2022 

30.5.Po – 1.6.St – vždy v 17.30                                         /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?

31.5.Út – 1.6.St – vždy ve 20.00                                                                /110 min./od 150,-/česky/příst.15+/
TŘI TYGŘI: JACKPOT
ČR.Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou 
cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba),  
citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert 
(Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich 
přátelé, nebo rivalové?

1.6.St – pouze v 15.30                                                                                     /110 min./od 100,-/česky/příst./
JEŽEK SONIC 2
USA. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma lety  
zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného 
pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese...

2.6.Čt – 5.6.Ne – vždy v 15.30          /98 min./od 140,-/česky/příst./
ZAKLETÁ JESKYNĚ
ČR, SR, Maďarsko. Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou 
vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si  
rubíny  vezme,  postihne  kletba.  Rychtářova  dcera  Lena  přesto  po  tomto  vzácném drahokamu z  hlubin 
jeskyně zatouží a i přes varování sestry Ady nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede  
do pohybu události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého království a postihnou i Lenu..

2.6.Čt – 3.6.Pá – vždy v 17.30                                        /110 min./od 150,-/česky/příst.15+/
TŘI TYGŘI: JACKPOT
ČR.Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou 
cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba),  
citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert 
(Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich 
přátelé, nebo rivalové?

2.6.Čt – 5.6.Ne – vždy ve 20.00    /89 min./od 150,-/česky/příst.12+/
PÁNSKÝ KLUB
ČR. Terapie pro „eroticky závislé“...Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých 
představ o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje 
svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje jako velký milovník, ale jeho vystupování budí  
spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, 
zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne? Sezení  
výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené psycholožky Lindy (Kristýna 
Hrušínská), které se terapie brzy vymkne z rukou...

4.6.So  – 5.6.Ne – vždy v 17.30                                         /131 min./od 150,-/česky/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?
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6.5.Po – 8.5.St – vždy v 17.30   /89 min./od 150,-/česky/příst.12+/
PÁNSKÝ KLUB
ČR. Terapie pro „eroticky závislé“...Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých 
představ o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje 
svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje jako velký milovník, ale jeho vystupování budí  
spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, 
zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne? Sezení  
výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené psycholožky Lindy (Kristýna 
Hrušínská), které se terapie brzy vymkne z rukou...

6.5.Po – pouze ve 20.00                                                           Art kino uvádí:
MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ                                          /90min./od 120,-/titulky/příst.12+/
Francie. Sedm městských mužů ve věku od 17 – 70, kteří mají společnou jedinou věc – všichni jsou na 
pokraji nervového zhroucení. Jejich zoufalství je zavede na opuštěnou vlakovou stanici uprostřed ničeho,  
kde začíná neobvyklý „CHLAPÁCKÝ“ kurz přežití, jenž je má postavit zpět na nohy. Každý krok na tomto 
„táboře“, který vede hodně excentrická koučka jim má pomoci znovu najít své mužné já...

7.6.Út – 8.6.St – vždy ve 20.00                                         /110 min./od 140,-/česky/příst.15+/
TŘI TYGŘI: JACKPOT
ČR.Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou 
cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba),  
citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert 
(Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich 
přátelé, nebo rivalové?

8.6.St – pouze v 15.00                                           Promítáme pro seniory:
POSLEDNÍ ZÁVOD                                                                  /100 min./80,-/česky/příst./
ČR. Hrají: . Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský, Jan Hájek,  
Jaroslav Plesl, Jan Nedbal, Cyril Dobrý, Jan Hofman, Gabriela Pyšná, Vladimír Pokorný... Legendární příběh 
Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné filmové drama Poslední závod 
režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly.  
Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Film vstoupí do kin 24. března, tedy přesně v 
den výročí tehdejšího lyžařského závodu z roku 1913.

9.6.Čt – 12.6.Ne – vždy v 15.30          /85 min./od 130,-/česky/příst./
NÁMĚSÍČNÍCI
Německo. Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho 
sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený. Anna byla  
unesena zlým Měsíčním mužem, když se pokusila pomoci broukovi, panu Zoomzemanovi. Aby ji zachránil,  
Petrovi nezbyde nic jiného, než se vydat za ní - na Měsíc. Během svého neuvěřitelného dobrodružství se  
musí zúčastniť vesmírneho závodu a získat pomoc na slavnosti pořádané Noční vílou na jejím zámku v 
oblacích. A tak začíná Petrova fantastická jízda s duchy přírody kolem Mléčné dráhy…

9.6.Čt – 12.6.Ne – vždy v 17.30                                         /147 min./od 160,-/česky/příst.12+/
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D
USA. Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na 
otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prvního dílu, pod bedlivým dozorem 
produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů...

9.6.Čt – 12.6.Ne – vždy ve 20.00 /čt – titulky/                            /147 min./od 150,-/česky/příst.12+/
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

13.6.Po – 15.6.St – vždy v 17.30               /147 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
USA. Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na 
otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prvního dílu, pod bedlivým dozorem 
produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů...

13.6.Po – pouze ve 20.00                                             Art kino uvádí:
MÁRA JDE DO NEBE                                         /80 min./120,-/česky/příst./
ČR. Marek Holeček patří mezi nejvýznamnější české a světové horolezce současnosti. Na ty nejvyšší hory 
těsně pod nebem leze bez kyslíku náročným alpským stylem. Jeho extrémní přístup k horám i životu mu 
přináší úspěchy a také problémy...



14.6.Út – 15.6.St – vždy 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?

16.6.Čt – 17.6.Pá , 19.6.Ne – vždy v 15.30 /Ne ve 2D od 130,-/
/100 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
RAKEŤÁK 3D 
USA. Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka a jeho dobrodružství do nekonečna a ještě  
dál...

16.6.Čt – 17.6.Pá – vždy v 17.30                                    /98 min./od 140,-/česky/příst./
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
ČR. Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem stěhují do nového města. S 
tím  souvisí  změna  školy  a  hledání  si  nových  kamarádů.  Nikola  nastupuje  do  deváté  třídy,  do  pro  ni 
nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec jednoduché, protože holkám 
šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po nové žákyni nenápadně pokukovat...

16.6.Čt – 17.6.Pá – vždy ve 20.00                                                                     /84 min./od 140,-/česky/příst./
KDYBY RADŠI HOŘELO
ČR. Filmová komedie o dobrovolných hasičích s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem nebo Annou 
Polívkovou v hlavních rolích. Sbor hasičů jedné vesnice bude čelit  úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý 
oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí podezření na akci teroristů. Světovou premiéru měl film na  
prestižním filmovém festivalu v Berlíně...

18.6.So – 3D FILMOVÝ MARATON U PŘÍLEŽITOSTI MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ
10:00 - CROODSOVI: NOVÝ VĚK 3D
12:00 - PROMĚNA 3D
14:00 - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 3D
17:00 - JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D
20:00 - DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 3D

19.6.Ne – pouze v 17.30                                                        /89 min./od 150,-/česky/příst.12+/
PÁNSKÝ KLUB
ČR. Terapie pro „eroticky závislé“...Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých 
představ o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje 
svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje jako velký milovník, ale jeho vystupování budí  
spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, 
zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne? Sezení  
výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené psycholožky Lindy (Kristýna 
Hrušínská), které se terapie brzy vymkne z rukou...

19.6.Ne – pouze ve 20.00               /110 min./od 140,-/česky/příst.15+/
TŘI TYGŘI: JACKPOT
ČR.Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou 
cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba),  
citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert 
(Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich 
přátelé, nebo rivalové?

20.6.Po – pouze v 17.30                                                                                     /98 min./od 140,-/česky/příst./
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
ČR. Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem stěhují do nového města. S 
tím  souvisí  změna  školy  a  hledání  si  nových  kamarádů.  Nikola  nastupuje  do  deváté  třídy,  do  pro  ni 
nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec jednoduché, protože holkám 
šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po nové žákyni nenápadně pokukovat...

20.6.Po – pouze ve 20.00                        /84 min./od 140,-/česky/příst./
KDYBY RADŠI HOŘELO
ČR. Filmová komedie o dobrovolných hasičích s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem nebo Annou 
Polívkovou v hlavních rolích. Sbor hasičů jedné vesnice bude čelit  úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý 
oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí podezření na akci teroristů. Světovou premiéru měl film na  
prestižním filmovém festivalu v Berlíně...



21.6.Út – 22.6.St – vždy v 17.30      /98 min./od 140,-/česky/příst.12+/
CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI
Francie, Belgie. Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve druhém úspěšně 
udrželi všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě když se jim je podařilo přesvědčit, aby nikam 
neodjížděli, nečekali, že všichni skončí v jejich malebném Chinonu a budou je mít víceméně pořád za krkem.

21.6.Út – 22.6.St – vždy 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?

22.6.St – pouze v 15.00                                                        Promítáme pro seniory:  
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2                                           /95 min./80,-/česky/příst./
ČR. Po čem muži touží 2 je volným pokračováním úspěšné komedie Po čem muži touží,  která se stala  
divácky  nejúspěšnějším  českým snímkem roku  2018.  Tento  film  je  opět  humorným pohledem na  střet 
mužského  a  ženského  světa  a  hledání  jejich  vzájemného  porozumění,  které  může  jednoho  i  druhého 
dovádět k šílenství...

23.6.Čt – 26.6.Ne – vždy v 15.30                                                 /98 min./od 140,-/česky/příst./
ZAKLETÁ JESKYNĚ
ČR, SR, Maďarsko. Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou 
vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si  
rubíny  vezme,  postihne  kletba.  Rychtářova  dcera  Lena  přesto  po  tomto  vzácném drahokamu z  hlubin 
jeskyně zatouží a i přes varování sestry Ady nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede  
do pohybu události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého království a postihnou i Lenu..

23.6.Čt – pouze v 17.30                /147 min./od 150,-/česky/příst.12+/
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
USA. Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na 
otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prvního dílu, pod bedlivým dozorem 
produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů...

23.6.Čt – 26.6.Ne – vždy ve 20.00, 27.6.Po – 29.6.St – vždy v 17.30        /90 min./od 150,-/česky/příst.15+/
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR. Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako kontroverzní rapper Řezník 
nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračování své extrémně nekorektní komedie Párty Hárd. Česká kina 
letos nic šílenějšího s velkou pravděpodobností neuvedou. V Párty Hárder: Summer Massacre se vrátí parta 
kamarádů z prvního filmu. Ze svého příšerného večírku se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou  
Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu...

24.6.Pá – 26.6.Ne – vždy v 17.30, 27.6.Po – 29.6.St – vždy ve 20.00     /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/ 
PREZIDENTKA 
ČR. Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je 
zahlcená prací:  její  program je každý den nabitý k prasknutí.  Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez  
pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém 
převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v 
podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města  
vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je...

30.6.Čt – 3.6.Ne – vždy v 15.30                                                 /88 min./od 140,-/česky/příst./
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším 
momentu.  Ve  filmu  Mimoni:  Padouch  přichází  se  konečně  dozvíme,  jak  došlo  k  nerozlučnému spojení 
Mimoňů a superpadoucha Grua...

30.6.Čt – pouze v 17.30                                                                         /98 min./od 140,-/česky/příst./
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
ČR. Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem stěhují do nového města. S 
tím  souvisí  změna  školy  a  hledání  si  nových  kamarádů.  Nikola  nastupuje  do  deváté  třídy,  do  pro  ni 
nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec jednoduché, protože holkám 
šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po nové žákyni nenápadně pokukovat...



1.7.Pá – pouze v 17.30                                                                   /105 min./od 140,-/česky/příst.15+/
VYŠEHRAD: FYLM
ČR.  Po  dnes  již  kultovním  onlinovém  seriálu  Vyšehrad  přichází  postava  Laviho  v novém  kabátě 
celovečerního filmu, za kterým stojí  jeho původní tvůrci.  Bývalý sparťanský hráč Julius Lavický je pořád 
stejně nekorektní  a za hranou,  jen mu život  přináší  nová dobrodružství  a překvapení,  která z něj  dělají 
dospělejšího Laviho...

30.6.Čt – 3.7.Ne – vždy ve 20.00   /159 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
ELVIS
USA.  Film  Baze  Luhrmanna  "Elvis"  o  životě  a  hudbě  Elvise  Presleyho  (Austin  Butler)  z  pohledu  jeho 
komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks). Příběh se 
zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke  
slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe...

2.7.So – 3.7.Ne – vždy v 17.30                                                                  /100 min./od 150,-/česky/příst.12+/ 
PREZIDENTKA 
ČR. Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je 
zahlcená prací:  její  program je každý den nabitý k prasknutí.  Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez  
pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém 
převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v 
podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města  
vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je...

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

http://www.kinocrystal.cz/
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