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Program kina na srpen 2021

2.8.Po – 3.8.Út – 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...

2.8.Po – poze ve 20.00                                                                   /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...

3.8.Út – pouze ve 20.00, 4.8.St – pouze v 17.30                /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...

4.8.St – pouze ve 20.00                                         /110 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
ČAS
USA. Většina z nás se bojí stárnutí. Představa, že bychom se ocitli na místě, kde čas běží mnohem rychleji,  
než je obvyklé, by proto asi každého vyděsila k smrti. Vítejte v noční můře servírované hororovým mágem M. 
Night Shyamalanem (Šestý smysl, Rozpolcený)...

5.8.Čt – 7.8.So – vždy v 15.30              /93 min/od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
ČR. Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí  lump Petr.  Bea, 
Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného 
rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá...

5.8.Čt – pouze v 17.30                                              /105 min./od 120,-/česky/příst./
Slavnostní premiéra s delegací, od 17.00 autogramiáda, prodej knih..
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE
ČR. Film mapuje klíčové okamžiky života Jana Wericha, vznik Osvobozeného divadla, jeho boj proti fašismu, 
dramatický útěk před nacisty, působení ve Spojených státech, rozčarování po návratu do Československa i 
spolupráci s novým režimem. Snímek přináší málo známá fakta o jeho dramatickém útěku do Rakouska 
nebo o jeho druhé emigraci  do USA.  Po definitivním návratu  domů Jan Werich odmítl  spolupracovat  s 
husákovským režimem, zmizel z televizních obrazovek, nesměl hrát ani psát..

5.8.Čt – 8.8.Ne – vždy ve 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...

6.8.Pá – 8.8.Ne – vždy v 17.30                           /132 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
USA. Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství  superhrdinů Warner Bros. Pictures „Sebevražedný 
oddíl“, těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět...
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8.8.Ne – pouze v 15.30                                                   /95 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
Hlavně přežít dnešek...
CROODSOVI
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...

9.8.Po – pouze v 17.30, 10.8.Út – pouze ve 20.00                                   /103 min./od 130,-/česky/příst.12+/
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE 
ČR. Co vše je ochoten udělat youtuber, když chce, aby ho lidé brali vážně? Připravit velkou akci a natočit o  
ní film...

9.8.Po – 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...

10.8.Út – 11.8.St – vždy v 17.30                                         /134 min./od 130,-/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...

11.8.St – pouze ve 20.00                            /116 min./od 130,-/titulky/příst.12+/
ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD
USA. Pokračování úspěšné akční komedie Zabiják & bodyguard. Na scénu a na společnou misi se vrací ta  
nejzkázonosnější a také nejpodivnější možná dvojice – osobní strážce Michael Bryce a nájemný zabiják jeho 
klientů Darius Kincaid...

12.8.Čt – 14.8.So – 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...

12.8.Čt – 15.8.Ne – vždy v 17.30 /čt,pá a ne ve 2D od 130,-/                       /115 min./od 150,-/česky/příst./
FREE GUY 3D
USA. Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve  
videohře. A tak se rozhodne stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují žádná  
omezení a kde je vše dovoleno musí zachránit svět dřív, než bude zničen...

12.8.Čt – 15.8.Ne – vždy ve 20.00                       /97 min./od 140,-/česky/příst./
Všechno zmáknu levou zadní...
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR. V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana se v hlavních 
rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba...

15.8.Ne – pouze v 15.30             /95 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
Hlavně přežít dnešek...
CROODSOVI
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...



16.8.Po – pouze v 17.30, 17.8.Út – 18.8.St – vždy ve 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...

16.8.Po – 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...

17.8.Út – 18.8.St – vždy v 17.30                                                               /97 min./od 140,-/česky/příst./
Všechno zmáknu levou zadní...
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR. V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana se v hlavních 
rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba...

19.8.Čt – 20.8.Pá – 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...

19.8.Čt – pouze v 17.30                                                                            /132 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
USA. Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství  superhrdinů Warner Bros. Pictures „Sebevražedný 
oddíl“, těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět..

19.8.Čt – 22.8.Ne – vždy ve 20.00                                    /90 min./od 140,-/česky/příst./
Jiří Langmajer, Karel Roden, Táňa Dyková, Nela Boudová a další v komedii Michal Suchámka...
VEČÍREK
ČR. Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu 
lehkého  škorpení  a  nostalgických  vzpomínek,  jenže  místo  dalšího  spolužáka  zazvoní  u  dveří  podomní 
prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním 
společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější,  
než se zdá...

20.8.Pá – pouze v 18.00, 21.8.So – pouze v 17.30                                           /94 min./od 120,-/česky/příst./
Premiéra s delegací v pátek 20.8. v 18.00, autogramiáda...
SPÍCÍ MĚSTO
ČR.  Dystopický thriller  Spící  město natočil  režisér  Dan Svátek podle  stejnojmenné knihy a  populárního 
bestselleru spisovatele Martina Vopěnky. Všichni rodiče na celém světě zničehonic z neznámých důvodů 
usnou a děti musí bojovat o přežití ve světě zbývajících dospělých. Napínavé dobrodružství ukazuje, co vše 
se může stát, když zavládne chaos a děti jsou nuceny čelit nástrahám světa na vlastní pěst...

21.8.So – 22.8.Ne – vždy v 15.30                                                /88 min./od 120,-/česky/příst./
Náš osud je v jejich tlapkách..
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
USA. Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém 
dobrodružství. A bude to pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové patroly čekat...

22.8.Ne – 23.8.Po – vždy v 17.30, 24.8.Út – 25.8.St – vždy ve 20.00      /104 min./od 140,-/česky/příst.12+/
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
ČR,SR. Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný 
sluch v podobě zaječích uší. Ten mu umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především 
jejich myšlenky... Střetnutí cizích a vlastních představ o sobě samém otevře Josefovi oči. Když mu pak jeho 
mladá přítelkyně Katka (Alexandra Borbély) oznámí, že s ním čeká dítě, Josef ví,  že je to jeho poslední  
šance, jak si uspořádat dosavadní život. Rozhodne se s ní oženit a narovnat rodinné vztahy... 



23.8.Po – pouze ve 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...

24.8.Út – 25.8.St – vždy v 17.30                                                 /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...

26.8.Čt – 27.8.Pá – vždy v 15.30                                      /95 min./od 130,-/děti sleva 20,-/česky/příst./
Hlavně přežít dnešek...
CROODSOVI
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...

26.8.Čt – 27.8.Pá – vždy v 17.30, 28.8.So – 29.8.Ne – vždy ve 20.00          /130 min./od 140,-/česky/příst./
ZÁTOPEK
ČR. Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z 
největších  světových  atletů  všech  dob,  čtyřnásobného  olympijského  vítěze,  Emila  Zátopka.  Příběh  o 
vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce...

26.8.Čt – 27.8.Pá – vždy ve 20.00                                         /119 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
ROZHNĚVANÝ MUŽ
USA, VB. Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně tajemný H. a jakou má 
minulost? Tohle bude pro Los Angeles dlouhá noc...

28.8.So – 29.8.Ne – vždy v 15.30                       /92 min./od 120,-/česky/příst./
DRAČÍ ZEMĚ
Mauricius.  Doby,  kdy  lidé  a  draci  žili  společně  v  míru,  jsou  již  dávnou  minulostí.  Draci  se  skrývají  ve 
vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže mladý stříbrný drak Plamínek už má takového života dost. Chce 
poznávat svět a zažívat dobrodružství...

28.8.So – 29.8.Ne – vždy v 17.30                                                                     /97 min./od 140,-/česky/příst./
Všechno zmáknu levou zadní...
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR. V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana se v hlavních 
rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba...

30.8.Po – 1.9.St – vždy v 17.30                                                                  /104 min./od 140,-/česky/příst.12+/
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
ČR,SR. Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný 
sluch v podobě zaječích uší. Ten mu umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především 
jejich myšlenky... Střetnutí cizích a vlastních představ o sobě samém otevře Josefovi oči. Když mu pak jeho 
mladá přítelkyně Katka (Alexandra Borbély) oznámí, že s ním čeká dítě, Josef ví,  že je to jeho poslední  
šance, jak si uspořádat dosavadní život. Rozhodne se s ní oženit a narovnat rodinné vztahy... 

30.8.Po – pouze ve 20.00                                                                                  /90 min./od 140,-/česky/příst./
Jiří Langmajer, Karel Roden, Táňa Dyková, Nela Boudová a další v komedii Michal Suchámka...
VEČÍREK
ČR. Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu 
lehkého  škorpení  a  nostalgických  vzpomínek,  jenže  místo  dalšího  spolužáka  zazvoní  u  dveří  podomní 
prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním 
společně vydávají autobusem...

31.8.Út – 1.9.St – vždy ve 20.00                                                                      /130 min./od 140,-/česky/příst./
ZÁTOPEK
ČR. Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z 
největších  světových  atletů  všech  dob,  čtyřnásobného  olympijského  vítěze,  Emila  Zátopka.  Příběh  o 
vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce...



2.9.Čt – 5.9.Ne – vždy v 15.30                           /90 min./od130,-/děti sleva 20.-/česky/příst./
Konec hraní...
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
USA. Hrdinové prvního dílu už sice dospěli, ale v pokračování se znovu vrátí do dětských let, minimálně  
proto, aby zachránili svět...

2.9.Čt – 5.9.Ne – vždy v 17.30
AFTER: TAJEMSTVÍ

2.9.Čt – 5.9.Ne – vždy ve 20.00  /čt,pá a ne ve 2D od 130,-/
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH 3D

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

http://www.kinocrystal.cz/
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