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Program kina na červenec 2020 
 
25.6.Čt – 1.7.St – vždy v 17.30 a 20.00                                                /103 min./od 140,-/česky/příst./ 
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic... 
3BOBULE 
ČR. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči 
rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě teď moc 
neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza s Klárou mají problémů nad hlavu 
– vedle manželství řeší krádeže na vinicích. Klára bojuje s předsudky okolí, které nevěří, že žena může dělat 
kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký). Ještěže ten ji provází jadrně vtipnými a 
moudrými radami coby na slovo vzatý vinařský i životní guru. Honza se po letech setkává s neodolatelným 
kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne na návštěvu, aby pomohl se sklizní, které 
samozřejmě vůbec nerozumí... 
 
2.7.Čt – 3.7.Pá – vždy v 17.30                                                                      /90 min./od 120,-/titulky/příst.12+/ 
Lovení lidí jako sport? 
LOV 
USA. Děsivá představa, kterou se skupinka „jinak smýšlejících“ jedinců rozhodla vyzkoušet. Lov je znepokojivý 
originální thriller od tvůrců hororů Uteč, My a série Očista.  Dvanáct lidí se probouzí na mýtině uprostřed lesa. 
Navzájem se neznají, neví, kde jsou, ani jak se tam dostali. Netuší, že byli vybráni pro velmi specifický účel… 
stali se lovnou zvěří.  
 
2.7.Čt – 3.7.Pá – vždy ve 20.00                                          /111 min./od 130,-/česky/příst.15+/ 
Hlavní protagonisté i režisér filmu Fakjů pane učiteli přichází s další komedií... 
TĚMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ 
Německo. Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí 
na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná 
legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se série 
šílených situací a trapasů... 
 
4.7.So – pouze v 17.30                                      /112 min./od 120,-/děti sleva 20,-/příst./ 
FRČÍME 
USA.Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají 
na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického... 
 
4.7.So – 5.7.Ne – vždy ve 20.00                                                                      /103 min./od 140,-/česky/příst./ 
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic... 
3BOBULE 
ČR. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči 
rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě teď moc 
neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se po letech setkává s 
neodolatelným kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne na návštěvu, aby pomohl se sklizní, 
které samozřejmě vůbec nerozumí... 
 
5.7.Ne – pouze v 17.30                                                              /106 min./od 120,-/česky/příst./ 
DOLITTLE 
USA. Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale 
hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním 
zvěrolékaři... 
 
6.7.Po – pouze ve 20.00                                                                                     Art kino uvádí: 
VÍKEND NA CHATĚ                                                             /113 min./110,-/titulky/příst.12+/ 
Finsko. Stará láska nerezaví a dávné křivdy se jen tak nehojí – rčení jehož pravdivost stoupá s mírou vypitého 
alkoholu. Tahle finská komedie o partě přátel, jež se po letech znovu schází na chatě na víkendové oslavě 35. 
narozenin, vás o tom přesvědčí… 
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7.7.Út – 8.7.St – vždy ve 20.00                                                                       /113 min./od 130,-/česky/příst.12+/ 
Od tvůrců Deníku Bridget Jones.. 
KALIFORNSKÝ SEN 
USA. Když se rozhodnete jít za svým snem, připravte se, že to může bolet a že po cestě narazíte na spoustu 
křižovatek. Hvězda série Padesát odstínů Dakota Johnson hledá svůj Kalifornský sen ve stejnojmenné 
hudební romanci… 
 
8.7.St – pouze v 15.00                                                                                  Promítáme pro seniory: 
Něco je ve vzduchu...                                                               /110 min./70,-/česky/příst.15+/ 
MODELÁŘ 
ČR. Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze. 
Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvějných 
jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní o 
spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky z gymnázia propustkou 
do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i 
výtvarníci pořádající happeningy. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, 
situace ve firmě se začne komplikovat...Psychologický thriller Petra Zelenky... 

8.7.St – pouze v 17.30                                                                                /100 min./od 120,-/česky/příst.15+/ 

V SÍTI  
ČR. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem 
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta 
Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům... 
 
9.7.Čt – 10.7.Pá – vždy v 17.30                                                                        /80 min./od 120,-/česky/příst./               
MEKY 
ČR. Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho 
skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující příběh, tempo, emoce a 
překvapení. Energický filmový portrét Meky představuje populárního zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně 
a upřímně a v nečekaných souvislostech i s humorem… 
 
9.7.Čt – 10.7.Pá – vždy ve 20.00                     /92 min./od 120,-/česky/příst.15+/ 
PŘÍBĚH TANTRY 
ČR. Tantra je tajemná, provokující, těžko uchopitelná, kontroverzní, velebená i hanobená, ale především 
jedinečná, působivá, svobodomyslná a účinná cesta k poznání sebe sama a našich možností. Celovečerní 
dokumentární film o prastaré duchovní nauce v kontrastu současné doby… 
 
11.7.So – pouze v 17.30                                                                          /93 min./od 120,-/česky/příst./ 
LASSIE SE VRACÍ 
Německo. Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžasný příběh 
o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška 
Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie je převezena až na druhý konec země. Z nového domova ale 
uteče a vydává se na neuvěřitelně odvážnou, strastiplnou a někdy i zábavnou cestu zpátky... 
 
11.7.So – 12.7.Ne – vždy ve 20.00                                                                   /103 min./od 140,-/česky/příst./ 
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic... 
3BOBULE 
ČR. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči 
rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě teď moc 
neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se po letech setkává s 
neodolatelným kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne na návštěvu, aby pomohl se sklizní, 
které samozřejmě vůbec nerozumí... 
 
12.7.Ne – pouze v 17.30                                                                                    /90 min./od 120,-/česky/příst./ 
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD 
USA. Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace vyžaduje! A dovolená to 
rozhodně nebude. Lední medvěd Norm se vydává z pohodlí domova kolem světa na velké a zábavné 
dobrodružství. Po svém boku má nezničitelné chlupaté kámoše lumíky a společně se pokusí vrátit 
starobylýztracený poklad tam, kam patří. Měli by zabránit katastrofě, ale sami přitom obrátí džungli vzhůru 
nohama... 
 
13.7.Po – pouze ve 20.00                                                                           /111 min./od 130,-/česky/příst.15+/ 
Hlavní protagonisté i režisér filmu Fakjů pane učiteli přichází s další komedií... 
TĚMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ 
Německo. Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí 
na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná 



legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se série 
šílených situací a trapasů... 
 
14.7.Út – 15.7.St – vždy ve 20.00                                          /105 min./od 130,-/česky/příst.12+/ 
Komedie Ondřeje Trojana... 
BOURÁK 
ČR. Ivan Trojan v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný 
zuby. Příběh v rytmu rokenrolu se odehrává v imaginárním městě Šlukdorf (Rumburk). Táta kšeftuje s autama 
a jezdí růžovým Cadilacem, za mámou pálí místní gangster a dcera Kamila musí zasáhnout, aby vše neletělo 
do luftu.... 
 
16.7.Čt – 17.7.Pá – vždy v 17.30                                                                /112 min./od 120,-/česky/příst.12+/ 
Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie Žáčková v romantické komedii... 
CHLAP NA STŘÍDAČKU 
ČR. Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana 
neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo 
skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku... 
 
16.7.Čt – pouze ve 20.00                                                       /113 min./od 130,-/česky/příst.12+/ 
Od tvůrců Deníku Bridget Jones.. 
KALIFORNSKÝ SEN 
USA. Když se rozhodnete jít za svým snem, připravte se, že to může bolet a že po cestě narazíte na spoustu 
křižovatek. Hvězda série Padesát odstínů Dakota Johnson hledá svůj Kalifornský sen ve stejnojmenné 
hudební romanci… 
 
17.7.Pá – pouze ve 20.00                                                                           /100 min./od 120,-/česky/příst.15+/ 
V SÍTI  
ČR. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem 
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta 
Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům... 
 
18.7.So – pouze v 17.30                                                            /100 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
Jim Carrey v ztřeštěné komedii... 
JEŽEK SONIC 
USA. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se 
obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým 
neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem... 
 
18.7.So – 19.7.Ne – vždy ve 20.00                                     /103 min./od 140,-/česky/příst./ 
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic... 
3BOBULE 
ČR. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči 
rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě teď moc 
neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se po letech setkává s 
neodolatelným kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne na návštěvu, aby pomohl se sklizní, 
které samozřejmě vůbec nerozumí... 
 
19.7.Ne – pouze v 17.30                                                                     /112 min./od 120,-/děti sleva 20,-/příst./ 
FRČÍME 
USA. Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají 
na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického... 
 
20.7.Po – pouze ve 20.00                                                                          Art kino uvádí: 
JÍT KRÁST KONĚ                                                              /122 min./110,-/titulky/příst.12+/ 
Norsko. Stellan Skarsgard jako zralý muž nemůže zapomenout na tragédii i vášeň, která zformovala jeho život. 
V retrospektivně vyprávěném dramatu ze 40. a 90. let 20. století jsou vzpomínky na mládí živější než 
současnost… 
 
21.7.Út – pouze ve 20.00                                                                                   /80 min./od 120,-/česky/příst./               
MEKY 
ČR. Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho 
skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující příběh, tempo, emoce a 
překvapení. Energický filmový portrét Meky představuje populárního zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně 
a upřímně a v nečekaných souvislostech i s humorem… 
 
 
 



22.7.St – pouze v 15.00                                              Promítáme pro seniory: 
Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie Žáčková v romantické komedii... 
CHLAP NA STŘÍDAČKU                                                              /112 min./70,-/česky/příst.12+/ 
ČR. Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana 
neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo 
skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku... 
 
22.7.St – pouze v 17.30                                                                                /92 min./od 120,-/česky/příst.15+/ 
PŘÍBĚH TANTRY 
ČR. Tantra je tajemná, provokující, těžko uchopitelná, kontroverzní, velebená i hanobená, ale především 
jedinečná, působivá, svobodomyslná a účinná cesta k poznání sebe sama a našich možností. Celovečerní 
dokumentární film o prastaré duchovní nauce v kontrastu současné doby… 
 
22.7.St – pouze ve 20.00                                                                            /105 min./od 120,-/česky/příst.12+/ 
Komedie Ondřeje Trojana... 
BOURÁK 
ČR. Ivan Trojan v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný 
zuby. Příběh v rytmu rokenrolu se odehrává v imaginárním městě Šlukdorf (Rumburk). Táta kšeftuje s autama 
a jezdí růžovým Cadilacem, za mámou pálí místní gangster a dcera Kamila musí zasáhnout… 
 
23.7.Čt – 26.7.Ne – vždy v 17.30   /čt a ne ve 2D od 130,-/            /106 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
MULAN 3D 
USA. Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země 
před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného 
otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se využívat své 
vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál… 
 
23.7.Čt – 26.7.Ne – vždy ve 20.00                                            /90 min./od 130,-/česky/příst.12+/ 
Co byste obětovali pro pravdu a lásku… 
HAVEL 
ČR. Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou 
osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, 
pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a 
o to silnější vztah s manželkou Olgou…V titulní roli Václava Havla exceluje aktuální držitel Thálie Viktor Dvořák, 
dále hrají Aňa Gaislerová, Martin Hofmann, Jiří Bartoška a další… Režie Slávek Horák. 
 
27.7.Po – pouze ve 20.00                                                          /106 min./od 130,-/děti sleva 20,-/titulky/příst./ 
MULAN 
USA. Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země 
před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného 
otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se využívat své 
vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál… 
 
28.7.Út – 29.7.St – vždy ve 20.00                          /103 min./od 140,-/česky/příst./ 
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic... 
3BOBULE 
ČR. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči 
rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě teď moc 
neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se po letech setkává s 
neodolatelným kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne na návštěvu, aby pomohl se sklizní, 
které samozřejmě vůbec nerozumí... 
 
30.7.Čt – 2.8.Ne – vždy v 17.30                                        /81 min./od 120,-/česky/příst./ 
Snění nebylo nikdy zábavnější… 
VZHŮRU ZA SNY 
Belgie. Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu nekonečných filmových studií, které 
připomínají Hollywoodskou továrnu na sny? A že každý z nás tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých 
snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína, když se shodou náhod do snového zákulisí dostane. A 
taky objeví, že je možné sny měnit… 
 
30.7.Čt – 2.8.Ne – vždy ve 20.00                                /156 min./od 140,-/titulky/příst.12+/ 
TENET 
USA. Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo - 
TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně 
komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe… 

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

http://www.kinocrystal.cz/

