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Program kina na září 2021

6.9.Po – 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...

6.9.Po – 7.9.Út – vždy ve 20.00, 8.9.St – pouze v 17.30                             /90 min./od 140,-/česky/příst.12+/
ATLAS PTÁKŮ
ČR. Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve velkém, nastává konfrontace s 
novou realitou,  na níž  nebyl  nikdo připraven.  Ivo Róna (Miroslav Donutil),  dlouholetý  šéf  prosperujícího 
podniku Aron, se snaží zorientovat v nechtěné situaci, kterou mu jeho děti ani okolí neulehčují, ale kterou si  
na sebe dost možná seslal sám. Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné vztahy se 
světem moderních komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa...

7.9.Út – pouze v 17.30, 8.9.St – pouze 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...

9.9.Čt – 10.9.Pá – 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...

9.9.Čt – 10.9.Pá – vždy v 17.30, 11.9.So – 12.9.Ne – vždy ve 20.00         /92 min./od 140,-/česky/příst.12+/
Závěrečný díl kultovní trilogie...
CESTA DOMŮ
ČR. Cesta domů vede tam, odkud jsme vzešli. Nejen ve smyslu fyzickém, ale i duchovním. Je to cesta do 
našeho rodiště, cesta k našim zdrojům, k lesům, stráním a polím. Cesta k čiré vodě, k divokému ohni, k větru  
bez  zplodin,  k  zemi  bez  chemie.  Hrdinové  našeho  příběhu,  každý  svým  způsobem,  hledají  ztracenou 
harmonii  se zvířaty,  s rostlinami a hlavně se sebou samými. Hrají:  Tomáš Vorel  jr.,  Lucie Šteflová, Eva 
Holubová, Bolek Polívka, Tomáš Hanák, Barbora Nimcová, Vojtěch Vovesný, Milan Šteindler, Tomáš Vorel...

9.9.Čt – 10.9.Pá – vždy ve 20.00                            /111 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
ZHOUBNÉ ZLO
USA.  James  Wan se  vrací  ke  svým  žánrovým  kořenům  příběhem o  dívce  Madison,  kterou  paralyzují 
neustávající vize strašlivých vražd, které bohužel mají daleko k obyčejným snům. Wan na filmu spolupracuje 
s mnoha kolegy ze svých předchozích projektů, jako byl Aquaman nebo sedmé Rychle a zběsile, a kromě 
režie  je  i  producentem filmu.  V hlavní  roli  se  objeví  Annabelle  Wallis,  která  si  zahrála  už v  hororu její  
jmenovkyně Annabelle nebo rebootu Mumie...

11.9.So – 12.9.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...

11.9.So – 12.9.Ne – vždy 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...

13.9.Po – pouze v 17.30, 14.9.Út – pouze ve 20.00                                   /92 min./od 140,-/česky/příst.12+/
Závěrečný díl kultovní trilogie...
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CESTA DOMŮ
ČR. Cesta domů vede tam, odkud jsme vzešli. Nejen ve smyslu fyzickém, ale i duchovním. Je to cesta do 
našeho rodiště, cesta k našim zdrojům, k lesům, stráním a polím. Cesta k čiré vodě, k divokému ohni, k větru  
bez  zplodin,  k  zemi  bez  chemie.  Hrdinové  našeho  příběhu,  každý  svým  způsobem,  hledají  ztracenou 
harmonii  se zvířaty,  s rostlinami a hlavně se sebou samými. Hrají:  Tomáš Vorel  jr.,  Lucie Šteflová, Eva 
Holubová, Bolek Polívka, Tomáš Hanák, Barbora Nimcová, Vojtěch Vovesný, Milan Šteindler, Tomáš Vorel...

13.9.Po – pouze ve 20.00                                                              Filmový klub uvádí:
SLUŽEBNÍCI                                                                                /88 min./70,- a 90,-/česky/
Slovensko, Česko, Rumunsko, Irsko 2020. Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké 
fakulty  v  totalitním  Československu.  Jejich  učitelé  ze  strachu  před  zrušením  kněžského  semináře 
vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí 
rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se  
předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.

14.9.Út – 15.9.St – vždy v 17.30                                                                      /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...

15.9.St – 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...

16.9.Čt – 17.9.Pá – 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...

16.9.Čt – 19.9.Ne – vždy v 17.30                                               /102 min./od 140,-/česky/příst./
Láska je jako počasí. Nikdy nevíš, jak bude...
JEDINĚ TEREZA
ČR. Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně  
všechno. Navzdory tomu, že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska prostě bolí.  
Hrají:   Igor Orozovič,  Veronika Khek Kubařová, David Matásek, Lenka Vlasáková, Matouš Ruml, Emma 
Smetana, Anna Schmidtmajerová, Václav Kopta, Jiří Vyorálek, Iva Janžurová...

16.9.Čt – 17.9.Pá – vždy ve 20.00                                                        /91 min./od 130,-/titulky/příst.15+/
Řekni jeho jméno. A buď jeho obětí...
CANDYMAN
USA.  Jeho  jméno znají  všichni,  ale  vyslovit  si  ho  netroufne  nikdo.  Kultovní  hrdina  všech  strašidelných 
historek, jehož poznávacím znakem je zlověstný hák natřený medem a roj včel. Kdo vysloví jeho jméno 5-
krát po sobě do zrcadla, přivolá na sebe monstrum bažící po sladké krvi.  Tentokrát legenda povstane v 
galerii moderního umění...

18.9.So – 19.9.Ne – vždy v 15.30                                     /90 min./od 120,-/česky/příst./
AINBO: HRDINKA PRALESA
USA. Narodila se hluboko v amazonském pralese a bude statečně bojovat za záchranu svého vzácného 
domova!

18.9.So – 19.9.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...

20.9.Po – 21.9.Út – vždy v 17.30, 22.9.St - pouze 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...



20.9.Po – pouze ve 20.00                                                                       Art kino uvádí:
STINGL – MALÝ VELKÝ OKIMA                                                     /90 min./120,-/čestky/příst./
ČR.  Režie:  Steve  Lichtag.   Celovečerní  dokumentární  film  o  životním  poznání  slavného  etnografa,  
cestovatele  a  nejvydávanějšího  českého  spisovatele  všech  dob  Miloslava  Stingla.  Spatříte  neuvěřitelný 
příběh člověka, který díky své houževnatosti, laskavé povaze a dokonalým komunikačním schopnostem a 
obrovským snům procestoval celý svět v době neprodyšně uzavřených hranic a zuřící studené války...

21.9.Út – pouze ve 20.00, 22.9.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...

22.9.St - pouze v 15.00                                           Promítáme pro seniory:
ŠARLATÁN  Ivan Trojan v životopisném dramatu Agnieszky Holland...    /118 min./70,-/česky/příst.12+/
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…

23.9.Čt – 24.9.Pá – vždy v 15.30                                                /90 min./od 120,-/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...

23.9.Čt – 24.9.Pá – vždy v 17.30                                                               /134 min./od 130,-/česky/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...

23.9.Čt – 26.9.Ne – vždy ve 20.00, 27.9.Po – 29.9.St – vždy v 17.30      /100 min./od 140,-/česky/příst.12+/
ZBOŽŇOVANÝ
ČR. Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným  
lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka 
Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera 
Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Jenže Zdeněk není tak dokonalý,  
jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana 
Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak  
čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval…

25.9.So – 26.9.Ne – 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... 

25.9.So – 26.9.Ne – vždy 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...



27.9.Po – pouze ve 20.00                                                              Filmový klub uvádí:
QUO VADIS, AIDA?                                                                                               /101 min./70,- a 90,-/titulky/
Bosna a Hercegovina,  Rakousko,  Rumunsko,  Nizozemsko, Německo,  Polsko,  Francie,  Norsko,  Turecko 
2020. Je rok 1995 a Aida pracuje jako překladatelka pro OSN ve Srebrenici. Její rodina je mezi tisícovkami  
místních, kteří hledají v „bezpečné zóně" OSN útočiště před srbskou armádou. Pár hodin od míst, kde s  
oblibou trávíme letní dovolené, se schyluje k největší evropské tragédii od konce druhé světové války. Při 
vyjednáváních si Aida postupně uvědomuje vážnost situace. Jde o osud města i o život jejích milovaných. 
Podaří se jí je zachránit? Nekompromisní a zároveň hluboce lidský snímek režisérky Jasmily Žbaničanič 
svou emoční silou dalece předčí většinu válečných filmů. Nesoustředí se totiž na vykreslení násilí, ale na 
příběh  konkrétní  ženy  a  nepředstavitelná  dilemata,  která  před  ní  válka  staví.  Oscar  2021  za  nejlepší 
zahraniční film. 

28.9.Út – 29.9.St – vždy ve 20.00                                                                     /102 min./od 140,-/česky/příst./
Láska je jako počasí. Nikdy nevíš, jak bude...
JEDINĚ TEREZA
ČR. Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně  
všechno. Navzdory tomu, že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska prostě bolí.  
Hrají:   Igor Orozovič,  Veronika Khek Kubařová, David Matásek, Lenka Vlasáková, Matouš Ruml, Emma 
Smetana, Anna Schmidtmajerová, Václav Kopta, Jiří Vyorálek, Iva Janžurová...

30.9.Čt – 1.10.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..

30.9.Čt – 1.10.Pá – vždy v 17.30                                                        /81 min./od 130,-/česky/příst.12+/
MINUTA VCĚČNOSTI
ČR. Režisér a scenárista Rudolf Havlík na Islandu v extrémních podmínkách divoké přírody natočil komorní  
dobrodružné drama Minuta věčnosti. V hlavních rolích otce a dcery se představují Jiří Langmajer a Martina  
Babišová...

30.9.Čt – 3.10.Ne – vždy ve 20.00                                                      /163 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
USA.James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však 
nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na 
záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během vyšetřování  
dostane  na  stopu  nevyzpytatelného  zločince,  který  disponuje  nebezpečnou  a  velmi  ničivou  novou 
technologií...

2.10.So – 3.10.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...

2.10.So – 3.10.Ne – vždy v 17.30                                                              /100 min./od 140,-/česky/příst.12+/
ZBOŽŇOVANÝ
ČR. Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným  
lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka 
Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera 
Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Jenže Zdeněk není tak dokonalý,  
jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana 
Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak  
čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval…

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

http://www.kinocrystal.cz/
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