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Program kina na srpen 2020 
 
 
1.8.So – 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… 
 
1.8.So - 2.8.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... 
 
3.8.Po – pouze ve 20.00                                                                         Art kino uvádí: 
K2 VLASTNÍ CESTOU                                                        /100 min./100,-/česky/příst./ 
ČR. Režie: Jana Počtová. Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount Everest a v loni 
jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa – na nebezpečnou 
K2. Její výstup na „Ká Dvojku“ představuje nejen nebývalý sportovní výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh 
nezdolné vůle, touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle. Co pohání ženu, manželku a matku dvou dětí do 
souboje s obávaným zabijákem? Kam až dosahuje právo splnit si svůj osobní sen? 
 
4.8.Út – 5.8.St – vždy v 17.30                                                                     /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. 
 
6.8.Čt – 9.8.Ne – vždy v 17.30                                                   /84 min./od 120,-/česky/příst./ 
Animované dobrodružství od tvůrců Madagaskaru… 
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY 
USA, Rusko. Velký hnědý medvěd Brum-Brum si žije svůj spokojený život, do té doby, kdy mu jednoho dne 
popletený čáp nedoručí omylem zvláštní zásilku – malou pandu. Jako všechny mláďata, i tato panda je 
roztomilá, ale hodně pláče, a rozhodně nepatří do Brum-Brumovho lesa. Nezůstává mu nic jiné, než s pomocí 
kamarádů najít pandě správný domov. Medvěda, malou pandu, tygra s poetickou duší, bojácného vlka a 
pelikána, kterému se nikdy nezavře zobák, čeká dlouhá a nebezpečná cesta, která prověří skutečnou sílu 
jejich přátelství… 
 
6.8.Čt – 7.8.Pá – vždy ve 20.00                                             /96 min./od 120,-/titulky/příst.15+/ 
Dostane se ti pod kůži… 
DÉMON ZATRACENÍ 
USA. Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo, čerstvé kytky v záhonech záhadně vadnou a umírají, místo dítěte 
najde matka v postýlce několik svázaných suchých větví. Tisíc let stará čarodějnice vylezla ze své skrýše v 
kořenech stromu. Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho jiného. A živí se výhradně dětmi… 
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8.8.So – 9.8.Ne – vždy v 15.30                                       /91 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
Nejveselejší film všech dob… 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 
USA. Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila 
na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože 
tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, 
kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, 
žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly… 
 
8.8.So – pouze ve 20.00                                                         /96 min./od 130,-/titulky/příst.15+/ 
Zabij, nebo budeš zabit… 
AVA: BEZ SOUCITU 
USA. Ava je zatraceně sexy a setkání s ní přežije jen málokdo. Ava je výjimečně dobrá nájemná vražedkyně, 
která pro tajnou organizaci likviduje zadané lidské cíle. Dostává ty nejvybranější úkoly - obvykle kravaťáky z 
vysokých kruhů byznysu. Ava pracuje bez soucitu rychle, čistě a nenápadně v různobarevných parukách, chic 
kalhotových kostýmech nebo v elegantních večerních šatech. Po jedné zpackané akci se ale všechno 
nebezpečně změní… 
 
9.8.Ne – pouze 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... 
 
10.8.Po – 11.8.Út – vždy v 17.30                                                        /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. 
  
10.8.Po – pouze ve 20.00                                                                                      Art kino uvádí: 
PROXIMA                                                                          /108 min./100,-/titulky/příst.12+/ 
Francie, Německo 2019. Astronautka Sarah (Eva Green) se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Jako 
jediná žena ve vesmírné misi „Proxima" podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o 
svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Perfekcionistka Sarah se snaží v práci podávat stoprocentní a 
soustředěný výkon, s blížícím se odloučením je to však čím dál složitější. Strhující příběh matky a dcery má 
navzdory netradičnímu prostředí univerzální téma: hledání rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou láskou. 
 
11.8.Út – pouze ve 20.00                                                                              /96 min./od 120,-/titulky/příst.15+/ 
Dostane se ti pod kůži… 
DÉMON ZATRACENÍ 
USA. Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo, čerstvé kytky v záhonech záhadně vadnou a umírají, místo dítěte 
najde matka v postýlce několik svázaných suchých větví. Tisíc let stará čarodějnice vylezla ze své skrýše v 
kořenech stromu. Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho jiného. A živí se výhradně dětmi… 
 
12.8.St – pouze v 15.00                                                           Promítáme pro seniory: 
Hvězdně obsazená romantická komedie... 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK                                                                        /90 min./70,-/česky/příst./ 
ČR. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta 
kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené 
bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný 
naopak budoucím láskám.. Hrají: Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Jakub Prachař, Jiří Bartoška, Emília 
Vašáryová, Ján Koleník, Petr Vaněk, Gabriela Marcinková nebo Anna Kadeřávková... 
 
12.8.St – pouze v 17.30                                                        /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... 



 
12.8.St – 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… 
 
13.8.Čt – 14.8.Pá – vždy v 17.30, 15.8.So – 16.8.Ne – vždy v 15.30 /čt a ne ve 2D od 130,-/ 
Nejveselejší film všech dob…                                       /91 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 3D 
USA. Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila 
na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože 
tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, 
kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, 
žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly… 
 
13.8.Čt – pouze ve 20.00                                                         /96 min./od 130,-/titulky/příst.15+/ 
Zabij, nebo budeš zabit… 
AVA: BEZ SOUCITU 
USA. Ava je zatraceně sexy a setkání s ní přežije jen málokdo. Ava je výjimečně dobrá nájemná vražedkyně, 
která pro tajnou organizaci likviduje zadané lidské cíle. Dostává ty nejvybranější úkoly - obvykle kravaťáky z 
vysokých kruhů byznysu. Ava pracuje bez soucitu rychle, čistě a nenápadně v různobarevných parukách, chic 
kalhotových kostýmech nebo v elegantních večerních šatech. Po jedné zpackané akci se ale všechno 
nebezpečně změní… 
 
14.8.Pá – 16.8.Ne – vždy ve 20.00                                           /83 min./od 130,-/česky/příst.12+/ 
Romantická komedie… 
CASTING NA LÁSKU 
ČR. Herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. 
Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní – 
manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale Stela nemíní 
smířit a rozhodně se nevzdá bez boje. Zapřisáhne se, že si stůj co stůj najde někoho, před kým její manžel 
zbledne závistí. Zahájí tedy velkolepý konkurz na novou lásku… 
 
15.8.So – 16.8.Ne – vždy v 17.30                           /93 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
Animované dobrodružství pro celou rodinu... 
SCOOB 
První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa míří do našich kin a slibuje skvělou podívanou! 
Zjistěte, jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího případu! 
Film vás zavede na samotný začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho a konečně na velkém plátně uvidíte, 
jak s mladými detektivy Fredem, Velmou a Daphne, založili dnes již legendární srandabandu Záhady s.r.o. … 
 
17.8.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… 
 
18.8.Út – pouze 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. 
  
19.8.St – pouze ve 20.00                                                        /100 min./od 120,-/česky/příst.18+/ 
V SÍTI 18+ 
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... 
 
 
 
 



20.8.Čt – 21.8.Pá – vždy v 17.30                                                                         /84 min./od 120,-/česky/příst./ 
Animované dobrodružství od tvůrců Madagaskaru… 
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY 
USA, Rusko. Velký hnědý medvěd Brum-Brum si žije svůj spokojený život, do té doby, kdy mu jednoho dne 
popletený čáp nedoručí omylem zvláštní zásilku – malou pandu. Jako všechny mláďata, i tato panda je 
roztomilá, ale hodně pláče, a rozhodně nepatří do Brum-Brumovho lesa. Nezůstává mu nic jiné, než s pomocí 
kamarádů najít pandě správný domov. Medvěda, malou pandu, tygra s poetickou duší, bojácného vlka a 
pelikána, kterému se nikdy nezavře zobák, čeká dlouhá a nebezpečná cesta, která prověří skutečnou sílu 
jejich přátelství… 
 
20.8.Čt – 23.8.Ne – vždy ve 20.00                                           /118 min./od 140,-/česky/příst.12+/ 
Ivan Trojan v hlavní roli životopisného dramatu Agnieszky Holland... 
ŠARLATÁN                                                                       
ČR. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí 
obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností 
politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a 
nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. 
Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou 
a ochranou před sebou samým… 
 
22.8.So – 23.8.Ne – vždy v 17.30  /Ne – ve 2D od 130,-/              /91 min./od 150,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
Nejveselejší film všech dob… 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 3D 
USA. Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila 
na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože 
tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, 
kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, 
žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly… 
 
24.8.Po – pouze ve 20.00                                                             Art kino uvádí: 
FAMU V KINĚ                                                                                 /63 min./100,-/česky/příst./ 
ČR. Animované filmy, které zazářily na Oscarech i velkých světových festivalech. Osm krátkých filmů vám 
představí talentované tvůrce a jejich rozmanité autorské přístupy: Krátká pocta Miloši Formanovi Ahoj, na 
Oscara nominované loutkové drama Dcera, nekompromisní černá komedie o partnerských vztazích Sh_t 
Happens, poetický návrat do dětství Schovka nebo sugestivní portrét o ztrátě blízkého člověka M E Z E R Y. 
Limity ženského multitaskingu vtipně vystihuje Podle Sylvie. Problematiku ústavní péče přibližuje animovaný 
dokument Kdo se se mnou zatočí a pomyslnou tečkou na závěr je sarkastická anekdota o přijetí vlastního těla 
Měj se ráda. Pásmo FAMU v kině 01 vám odhalí, čeho je současná animace schopná. Přijďte na to nejlepší z 
FAMU do kina! 
 
25.8.Út – 26.8.St – vždy ve 20.00                                                       /118 min./od 140,-/česky/příst.12+/ 
Ivan Trojan v hlavní roli životopisného dramatu Agnieszky Holland... 
ŠARLATÁN                                                                       
ČR. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí 
obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností 
politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a 
nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. 
Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou 
a ochranou před sebou samým… 
 
26.8.St – pouze v 15.00                                              Promítáme pro seniory: 
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic... 
3BOBULE                                                                                             /103 min./70,-/česky/příst./ 
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... 
 
26.8.St – pouze v 17.30                                                                                /83 min./od 130,-/česky/příst.12+/ 
Romantická komedie… 
CASTING NA LÁSKU 
ČR. Herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. 
Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní – 
manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale Stela nemíní 
smířit a rozhodně se nevzdá bez boje. Zapřisáhne se, že si stůj co stůj najde někoho, před kým její manžel 
zbledne závistí. Zahájí tedy velkolepý konkurz na novou lásku… 



 
27.8.Čt – 29.8.So – vždy v 15.30                                                            /105 min./od 120,-/česky/příst./ 
Kouzelná dobrodružství v každém kousku… 
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 
USA. Owen zdědí malý cirkus, ten je ale na pokraji krachu, nestíhá konkurenci obrovského zábavního řetězce, 
klauni, akrobati a další už jsou postarší a leccos je bolí. Tohle dědictví se zdá být spíš prokletím a pohromou, 
ale pak Owen objeví starobylé tajemství strýčka Boba. Krabici s kouzelnými sušenkami, které mohou proměnit 
člověka ve zvíře. A najednou je tu plno zvířat, která tančí, zpívají a předvádějí akrobatické kousky - a pak se s 
pomocí sušenky znovu promění do lidské podoby… 
 
27.8.Čt – 29.8.So – vždy v 17.30  /So – titulky/                                          /95 min./od 130,-/česky/příst.12+/ 
Akční sci-fi… 
NOVÍ MUTANTI 
USA. Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana Rasputinová (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie 
Heaton) a Roberto De Costa (Henry Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží v odlehlé nemocnici dr. Cecilia 
Reyesová (Alice Braga) za účelem jejich psychiatrického pozorování. Je přesvědčená, že tito mladí lidé 
představují nebezpečí sami sobě a celé společnosti. Má je neustále na očích a snaží se je naučit ovládat jejich 
mutantní schopnosti. Když se však osazenstvo rozroste o Danielle "Dani" Moonstarovou (Blu Hunt), začnou 
se v nemocnici dít zvláštní věci. Pacienty začnou ovládat halucinace a vzpomínky z minulosti. Nepotrvá dlouho 
a jejich mutantní schopnosti - a vzájemné přátelství - podstoupí zkoušku, při které budou muset svést bitvu o 
to, aby vyvázli živí… 
 
27.8.Čt – 30.8.Ne – vždy ve 20.00                                                  /90 min./od 140,-/česky/příst./ 
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak... 
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 
ČR. Čenda /Karel Zima/ s Janou /Petra Hřebíčková/ nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, 
Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem 
požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa 
neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A 
i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v 
životě je láska... 
 
30.8.Ne – pouze v 15.30                                                             /91 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./ 
Nejveselejší film všech dob… 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 
USA. Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila 
na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože 
tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, 
kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, 
žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly… 
 
30.8.Ne – pouze ve 20.00                                                                   /118 min./od 140,-/česky/příst.12+/ 
Ivan Trojan v hlavní roli životopisného dramatu Agnieszky Holland... 
ŠARLATÁN                                                                       
ČR. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí 
obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností 
politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a 
nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. 
Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou 
a ochranou před sebou samým… 
  
 
 
 
Změna programu vyhrazena! Vždy aktuálně na www.kinocrystal.cz 

http://www.kinocrystal.cz/

