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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)..



5.7.Po – pouze v 17.30, 6.7.Út – pouze 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...

5.7.Po – pouze ve 20.00                                                                                   Art kino uvádí:
ANNY                                                                                       /67 min./120,-/česky/příst.15+/
ĆR.  Časosběrný dokument  Anny zachycuje  příběh stárnoucí  prostitutky,  jejíž  život  Třeštíková  sledovala 
šestnáct let. Anny žije na společenském dně, film ji od konce syrových devadesátých let sleduje v kulisách 
nočních pražských ulic  a veřejných  záchodků, ona sama přesto nikdy neztrácí  svou lidskou důstojnost,  
humor nebo víru ve štěstí. Své životní obtíže bere s jadrným humorem a praktickým nadhledem...

6.7.Út – 7.7.St – 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...

7.7.St – pouze ve 20.00                                                     /103 min./od 120,-/titulky/příst.15+/
Pravidla neplatí...
OČISTA NAVŽDY
USA. Očista má jasná a drsná pravidla.  Jednou ročně na dvanáct  hodin platí,  že  všechny zločiny jsou  
legální. Včetně těch nejbrutálnějších. Co když se někdo rozhodne, že si čas na běsnění trochu protáhne? 
Očista navždy je pokračováním mrazivé hororové série...

8.7.Čt  a 11.7.Ne – vždy v 15.30                                                                        /84 min./od 120,-/česky/příst./
Koncem to všechno začíná...
CHLUPÁČCI
USA. Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých zvířátek ve tvaru donutu. V roce 1835 
tihle chlupáči poklidně žijí v hojném počtu na Galapágách. Jenže Eda je věčně nabručený pesimista, zatímco 
jeho sestra Pupí je nezbedná neposeda, která působí zmatek kamkoliv přijde. Takže oba moc nezapadají  
mezi ostatní. Když Pupí nešťastnou náhodou zničí přípravy na nadcházející Květinový festival, ona i její bratr  
jsou ostatními vyhnáni. Vydávají se na zakázané území najít květinu tak krásnou, aby jim Chlupáčci odpustili  
a přijali je zpět...

8.7.Čt – 11.7.Ne – vždy v 17.30 /Čt  a Ne ve 2D od 130,-/                        /134 min./od 150,-/česky/příst.12+/
Marvel Studios uvádí...
BLACK WIDOW 3D
USA. Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic Universe konečně dočkala 
svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Skupina velmi  
nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na cestu napříč celým  
světem,  zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným zabijákem, jehož jediný úkol  je zničit  
Black Widow...

8.7.Čt – 10.7.So – vždy ve 20.00                                           /99 min./od 140,-/česky/příst.12+/
UBAL A ZMIZ
ČR. V průběhu jednoho dne, jedné šílené noci a v jednom městě se odehrává komedie Ubal a zmiz. Tři 
kamarádi,  Mireček  (Matouš  Ruml),  Vilém  (Janek  Gregor)  a  Dužan  (Duy  Anh  Tran),  si  přivydělávají 
pěstováním a prodejem kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se neodmítá: prodat kompletní úrodu za  
jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem (Predrag Bjelac) a jeho pravou rukou 
(Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale 
taky vlastní malíčky...

9.7.Pá – 10.7.So – vždy v 15.30                                                              /89 min./od 120,-/česky/příst./
MAXINOŽKA 2
Belgie, Francie. Další dobrodružství Maxinožky je opět tady! Adamův tatínek je teď velmi slavný a chce  
využít svou slávu ke změně světa. Kontaktuje ho nevládní organizace, aby pomohl chránit největší přírodní  
rezervaci před znečištěním ropnou společností. Když táta zmizí, jeho syn, Maxinožka a jeho přátelé udělají  
vše, co je v jeho silách, aby ho našli a zachránili...



11.7. - pouze 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...

12.7.Po – pouze v 17.30, 13.7.Út – pouze ve 20.00                                    /83 min./od 130,-/česky/příst.15+/
VYŠEHRAD: SERYJÁL
ČR. Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu, a tak se rozhodli jim 
zkrátit čas při čekání na jeho filmové pokračování. Letos v létě proto přicházejí s unikátním projektem, v  
němž spojili všechny epizody původního internetového seriálu a přidali nové scény z připravovaného filmu 
jako malou ochutnávku. Tím v atmosféře znovuotevřených kin navnadí své diváky na další pokračování  
příběhu kultovního Laviho...

12.7.Po – pouze ve 20.00                                                                                    Art kino uvádí:
MSTITEL                                                                                                   /93 min./120,-/česky/příst.15+/
ČR  2021.  Režie  Lucia  Klein  Svoboda.  Hrají:  Jaroslav  Dušek,  Daniel  Fisher,  Hana  Vágnerová,  Petr  
Čtvrtníček... Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto filmu, v němž se zkrachovalý herec rozhodne propít až k  
expedici na Mars, najít sám sebe, lásku, něco k pití a tlačítko START. A když ne to, tak se alespoň všemu  
pomstít, především šéfovi divadla, který ho vyhodil, a manželce, která ho hned poté vyhodila rovněž...

13.7.Út – pouze v 17.30, 14.7.St – pouze ve 20.00                                    /99 min./od 140,-/česky/příst.12+/
UBAL A ZMIZ
ČR. V průběhu jednoho dne, jedné šílené noci a v jednom městě se odehrává komedie Ubal a zmiz. Tři 
kamarádi,  Mireček  (Matouš  Ruml),  Vilém  (Janek  Gregor)  a  Dužan  (Duy  Anh  Tran),  si  přivydělávají 
pěstováním a prodejem kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se neodmítá: prodat kompletní úrodu za  
jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem (Predrag Bjelac) a jeho pravou rukou 
(Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale 
taky vlastní malíčky...

14.7.St – pouze 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...

15.7.Čt – 18.7.Ne – vždy v 15.30  /Čt  a Ne ve 2D od 130,-/      /107 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
RAYA A DRAK 3D
USA. Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry 
nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let  
později, jsou tato monstra zpět a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby 
vystopovala posledního draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy...

15.7.Čt – 16.7.Pá – vždy v 17.30                                                                  /87 min./od 120,-/titulky/příst.15+/
Vítězstvím teprve všechno začalo...
ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ
ČR. Nic netušící skupina šesti lidí se ocitne uzamčená v další sérii únikových místností. Postupně odhalují,  
co je spojuje, aby zůstali na živu… a zjišťují, že tuto hru hru už jednou hráli...

15.7.Čt – 16.7.Pá – vždy ve 20.00                                                             /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...

17.7.So – 18.7.Ne – vždy v 17.30                                                                /99 min./od 140,-/česky/příst.12+/
UBAL A ZMIZ
ČR. V průběhu jednoho dne, jedné šílené noci a v jednom městě se odehrává komedie Ubal a zmiz. Tři 
kamarádi,  Mireček  (Matouš  Ruml),  Vilém  (Janek  Gregor)  a  Dužan  (Duy  Anh  Tran),  si  přivydělávají 
pěstováním a prodejem kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se neodmítá: prodat kompletní úrodu za  
jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem (Predrag Bjelac) a jeho pravou rukou 
(Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale 



taky vlastní malíčky...

17.7.So – 18.7.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...

19.7.Po – 20.7.Út – vždy v 17.30                                                               /134 min./od 130,-/titulky/příst.12+/
Marvel Studios uvádí...
BLACK WIDOW 
USA. Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic Universe konečně dočkala 
svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Skupina velmi  
nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na cestu napříč celým  
světem,  zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným zabijákem, jehož jediný úkol  je zničit  
Black Widow...

19.7.Po –  pouze ve 20.00                                                                                    Art kino uvádí:
CHLAST                                                                                    /117 min/120,-/titulky/příst.15+/
Dánsko 2020. Režie: Thomas Vinterberg. Název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. 
Existuje totiž teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace 
totiž otevírá naši mysl k poznání světa okolo nás, zmírňuje problémy a zvyšuje naši kreativitu. Tato teorie  
zaujme  Martina  (Mads  Mikkelsen)  a  jeho  tři  přátele,  unavené  středoškolské  učitele,  a  pustí  se  do 
experimentu, při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu v krvi...

20.7.Út – 21.7.St – vždy ve 20.00                                          /99 min./od 130,-/česky/příst.15+/
Nejnovější film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, MOST)...
CHYBY
ČR.  Ema (Pavla Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě.  
Tomáš (Jan Jankovský) je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich 
nic zásadního nečekal,  rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení.  Ema se rozhodne Tomášovi  
svěřit  se vším, co v životě prožila.  Toho to ale nezajímá, protože oba podle něj mají  žít  jen teď a tady. 
Náhodné setkání s minulostí ovšem nečekaně odstartuje sérii událostí, která obrátí životy obou dotyčných 
naruby...

21.7.St – pouze v 17.30                                                       /98 min./od 130,-/česky/příst.12+/
BOŽE, TY SEŠ HAJZL
Německo, Belgie. Co dělat,  když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka  
brečet  v  koutě  a  čekat  na  zázrak,  anebo to  nejlepší  z  vašeho plánovaného  života  vměstnáte  do  těch 
posledních dní? Šestnáctiletá Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům a tlaku okolí, že by se měla jít  
ihned léčit, na nic nečeká a udělá něco naprosto impulzivního, přestože vždycky byla hodná holka...

22.7.Čt – 25.7.Ne – vždy v 15.30  /Čt a Ne ve 2D od 130,-/     /95 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
Hlavně přežít dnešek...
CROODSOVI 3D
USA. Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěšné animované komedie Croodsovi zjistí, že 
hrdinové  doby kamenné to fakt  nemají  jednoduché.  Nestačí,  že jim na každém kroku hrozí  sežrání  od 
hladových potvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která je lepší než ta jejich. Tedy aspoň to tak vypadá...

22.7.Čt – 25.7.Ne – vždy v 17.30 a 20.00                                                 /90 min./od 140,-/česky/příst./
26.7.Po – 28.7.St – vždy v 17.30
V sobotu v 17.30 slavností premiéra s delegací vedenou Gumpem!
Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
ČR. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. 
Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás 
čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za vámi šine a sotva popadá dech. Dám svoji  
duši za to, že kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silné má váš pes 
srdce a co jeho láska k vám znamená. Tenhle film vám také otevře oči, protože co člověk v psím srdci zničí,  
to může zase jen člověk uzdravit. Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa  
Gumpa...



26.7.Po – pouze ve 20.00                                                                                 Koncerty v kině:
LINDEMANN: LIVE IN MOSCOW                                                /90 min./250,-/česky/příst.15+/
Záznam koncertu kontroverzní skupiny Lindemann, který proběhl v Moskvě těsně před pandemií 15. března 
2020. Lindemann je hudební projekt  zpěváka Tilla  Lindemanna z německé kapely Rammstein a Petera 
Tägtgrena  ze  švédské  deathmetalové  kapely  Hypocrisy.  Tato  electrometalové  dvojice,  která  neustále 
posouvá hranice vkusu, přináší strhující show...

27.7. Út – 28.7.St – 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...

29.7.Čt – 1.8.Ne – vždy v 15.30                                                                         /90 min./od 140,-/česky/příst./
Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
ČR. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. 
Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás 
čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za vámi šine a sotva popadá dech. Dám svoji  
duši za to, že kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silné má váš pes 
srdce a co jeho láska k vám znamená. Tenhle film vám také otevře oči, protože co člověk v psím srdci zničí,  
to může zase jen člověk uzdravit. Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa  
Gumpa...

29.7.Čt – 1.8.Ne – vždy v 17.30 /Čt a Ne ve 2D od 130,-/                               /127 min./od 150,-/česky/příst./
EXPEDICE: DŽUNGLE 3D
USA.  Zcela  nový  film  studia  Disney  Expedice:  Džungle,  inspirovaný  slavnou atrakcí  v  zábavním  parku 
Disneyland, je dobrodružnou výpravou do amazonské džungle, ve které se představí Dwayne Johnson jako 
charismatický kapitán lodi a Emily Blunt jako odvážná průzkumnice na své misi...

29.7.Čt – 1.8.Ne – vždy v 20.00                                         /115 min./od 140,-/česky/příst.15+/
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
ČR.  Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik 
Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím, že se rozhodnou 
plnit odvážné úkoly. Prvním z nich bude svléknout se na veřejnosti do naha . . .

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

http://www.kinocrystal.cz/
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