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Program kina na červenec 2022 

30.6.Čt – 3.7.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...

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...

4.7.Po – 6.7.St – vždy v 17.30 /Po – ve 2D od 130,-/                            /147 min./od 150,-/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...

4.7.Po – pouze ve 20.00                                                 /80 min./od 130,-/česky/příst./
PLNÁ 6
ČR. Kamil Holán je aktuálně jedním z nejlepších českých motocyklových závodníků na přírodních okruzích. 
Přestože jeho materiální možnosti a zázemí ani zdaleka nedosahují úrovně světových továrních jezdců, na 
nejtěžších roadracingových tratích jako je Isle of Man, je schopen se jim vyrovnat. Dokumentární portrét  
vypráví příběh muže z obyčejných poměrů, který podlehl vášni rychlosti a podřídil jí svůj život i tělo...

5.7.Út – 6.7.St – 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...

7.7.Čt – 10.7.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...
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7.7.Čt – 10.7.Ne – vždy v 17.30 /Čt a Ne ve 2D od 140,-/                         /119 min./od 150,-/česky/příst.12+/ 
THOR: LÁSKA JAKO HROM 3D
USA. Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho 
cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usliuje o 
zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster 
(Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. 
Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude 
pozdě...

7.7.Čt – 10.7.Ne – vždy ve 20.00, 11.7.Po – 13.7.St – vždy v 17.30                /85 min./od 140,-/česky/příst./
ŘEKNI TO PSEM
ČR. Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii,  přestože nikdy 
žádného psa nechtěla a navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne do  
psího…no, víte čeho….  Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla...

11.7.Po – 13.7.St – vždy ve 20.00 /Po ve 2D od 140,-/                            /119 min./od 150,-/titulky/příst.12+/ 
THOR: LÁSKA JAKO HROM 3D
USA. Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho 
cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usliuje o 
zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster 
(Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. 
Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude 
pozdě...

14.7.Čt – 15.7.Pá – vždy v 17.30, 16.7.So – 17.7.Ne – vždy ve 20.00              /90 min./od 150,-/česky/příst./
HÁDKOVI
ČR. Co když se potkáte při té nejsmutnější události, která čeká každou rodinu? Dědeček rodu je na smrtelné  
posteli a vy jste se postupně setkali za účelem přeměřování jeho bytu, abyste zjistili, kolik to hodí až jeho 
srdce dobije. Co teprve, když vás u toho nachytá jeho syn – váš otec a oznámí vám, že dědeček má ještě 
poslední přání – jet se svou rodinou k moři, protože ho ještě nikdy neviděl? Hrají: Sandra Nováková, Jakub 
Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka, Lucie Polišenská...

14.7.Čt – 15.7.Pá – vždy ve 20.00                            /102 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
ČERNÝ TELEFON
USA. Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně visí odpojený 
černý  telefon.  Ten  však  jednoho  dne  zazvoní.  Ve  sluchátku  se  ozývají  předchozí  vrahovy  oběti,  které  
nechtějí, aby chlapec skončil stejně. Režisér filmů Sinister a Doktor Strange Scott Derrickson servíruje další 
děsivou lahůdku hororového studia Blumhouse...

16.7.So – 17.7.Ne – 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?

18.7.Po – 20.7.St – vždy v 17.30                            /100 min./od 140,-/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...

                                      
18.7.Po – pouze ve 20.00                                           /97 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
HODNĚ ŠTĚSTÍ PANE VELIKÝ
USA. Nancy (Emma Thompson) za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál  
za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čtení ženských 
časopisů a studování odborné literatury se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v 
tomto oboru a objedná si služby zkušeného profesionála. Jenže přesvědčit samu sebe je ta nejtěžší věc na 
světě,  a  proto  první  setkání  s  panem  Velikým  v  hotelovém  pokoji  dopadne  trochu  jinak,  než  Nancy 
očekávala. Přesto je jasné, že chce tohoto neskutečně přitažlivého mladého muže vidět znovu, protože si u 
něj začíná věřit a přestává pochybovat o svých touhách a pocitech...



19.7.Út – 20.7.St – vždy ve 20.00                /102 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
ČERNÝ TELEFON
USA. Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně visí odpojený 
černý  telefon.  Ten  však  jednoho  dne  zazvoní.  Ve  sluchátku  se  ozývají  předchozí  vrahovy  oběti,  které  
nechtějí, aby chlapec skončil stejně. Režisér filmů Sinister a Doktor Strange Scott Derrickson servíruje další 
děsivou lahůdku hororového studia Blumhouse...

21.7.Čt – 24.7.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...

21.7.Čt – 22.7.Pá – vždy v 17.30                            /147 min./od 140,-/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...

21.7.Čt – 22.7.Pá – vždy ve 20.00          /90 min./od 150,-/česky/příst./
HÁDKOVI
ČR. Co když se potkáte při té nejsmutnější události, která čeká každou rodinu? Dědeček rodu je na smrtelné  
posteli a vy jste se postupně setkali za účelem přeměřování jeho bytu, abyste zjistili, kolik to hodí až jeho 
srdce dobije. Co teprve, když vás u toho nachytá jeho syn – váš otec a oznámí vám, že dědeček má ještě 
poslední přání – jet se svou rodinou k moři, protože ho ještě nikdy neviděl? Hrají: Sandra Nováková, Jakub 
Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka, Lucie Polišenská...

23.7.So – 24.7.Ne – vždy v 17.30  /Ne – ve 2D od 140,-/                         /119 min./od 150,-/česky/příst.12+/ 
THOR: LÁSKA JAKO HROM 3D
USA. Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho 
cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usliuje o 
zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster 
(Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. 
Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude 
pozdě...

23.7.So – 24.7.Ne – vždy ve 20.00               /159 min./od 140,-/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...

25.7.Po – 26.7.Út – vždy v 17.30               /107 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
JAK OBŠŤASTNIT ŽENU
USA. Gina (Sally Phillips – Deník Bridget Jonesové) si nepřipadá zrovna přitažlivě. Právě slaví padesátku,  
propustili  jí  z  práce a její  manžel  jí  moc pozornosti  nedává.  Aby toho nebylo  dost,  její  kamarádky jí  k  
narozeninám objednají  domů striptéra.  Ten jí  je  ochoten splnit  jakékoliv  přání.  S úklidem ale  asi  úplně 
nepočítal! Když ho tak Gina pozoruje při práci, dostane nápad. Po čem ženy skutečně touží? Mít uklizeno 
a…..orgasmus!

25.7.Po – pouze ve 20.00                                                                           /102 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
ČERNÝ TELEFON
USA. Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně visí odpojený 
černý  telefon.  Ten  však  jednoho  dne  zazvoní.  Ve  sluchátku  se  ozývají  předchozí  vrahovy  oběti,  které  
nechtějí, aby chlapec skončil stejně. Režisér filmů Sinister a Doktor Strange Scott Derrickson servíruje další 
děsivou lahůdku hororového studia Blumhouse...

26.7.Út – 27.7.St – vždy ve 20.00                                                                      /80 min./od 130,-/česky/příst./
PLNÁ 6
ČR. Kamil Holán je aktuálně jedním z nejlepších českých motocyklových závodníků na přírodních okruzích. 
Přestože jeho materiální možnosti a zázemí ani zdaleka nedosahují úrovně světových továrních jezdců, na 
nejtěžších roadracingových tratích jako je Isle of Man, je schopen se jim vyrovnat. Dokumentární portrét  
vypráví příběh muže z obyčejných poměrů, který podlehl vášni rychlosti a podřídil jí svůj život i tělo...



27.7.St – pouze v 17.30                                         /131 min./od 140,-/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?

28.7.Čt – 31.7.Ne – vždy v 15.30                                  /106 min./od 130,-/česky/příst./
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA. Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po 
boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto  
přesvědčit  divokou smečku z útulku-ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Mertona a veverku Chipa, aby 
ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit...

28.7.Čt – 29.7.Pá – vždy v 17.30                                                                       /85 min./od 140,-/česky/příst./
ŘEKNI TO PSEM
ČR. Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii,  přestože nikdy 
žádného psa nechtěla a navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne do  
psího…no, víte čeho….  Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla...

28.7.Čt – 29.7.Pá – vždy ve 20.00                            /100 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
MEN
VB. Harper (Jessie Buckley) odjíždí na malebný anglický venkov odpočinout si a srovnat si myšlenky po 
nedávné tragédii v osobním životě. Okolní příroda však působí značně zneklidňujícím dojmem a Harper má 
neodbytný pocit,  že  ji  kdosi  či  cosi  zpoza stromů sleduje.  Co nejdříve vypadá jako plíživý děs,  se brzy  
promění v opravdovou noční můru.  Vizionářský režisér Alex Garland (Ex Machina, Anihilace) se ve své 
horečnaté vizi vydává do nejtemnějších zákoutí lidské mysli a přichází s originálním mysteriózním hororem 
plným hutné atmosféry a neotřelých režijních nápadů...

30.7.So – 31.7.Ne – vždy v 17.30 /Ne – ve 2D od 140,-/                          /119 min./od 150,-/česky/příst.12+/ 
THOR: LÁSKA JAKO HROM 3D
USA. Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho 
cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usliuje o 
zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster 
(Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. 
Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude 
pozdě...

30.7.So – 31.7.Ne – vždy ve 20.00                              /90 min./od 140,-/česky/příst.12+/
VELKÁ PREMIÉRA
ČR. Herec Pavel Šnajdr (Pavel Šimčík) má rád improvizaci a stand-up. Hraní si užívá i v normálním životě.  
Miluje uvádět lidi do rozpaků a vytvářet trapné situace. Na jeho humor je alergická i jeho žena Markéta (Klára 
Melíšková), která se snaží vyhořelý manželský vztah řešit u psychologa. Když Pavel dostává nabídku poprvé 
režírovat vlastní představení v olomouckém kulturáku, na nic nečeká, odjíždí z Prahy a nechává za sebou 
krachující  manželství.  V  Olomouci  na  něj  čeká  milovaná  babička  (Iva  Janžurová),  která  má  v  jeho 
představení vystupovat. Hned po příjezdu se Pavel u babičky seznamuje se sympatickou pomocnicí Mikinou 
(Iva Pazderková), která jako jedna z mála jeho humor chápe a dokáže přistoupit na hry, jimiž se babička a 
Pavel společně baví...

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

http://www.kinocrystal.cz/
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