červenec 2021
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
pátek 2. července v 19 hodin

film USA

NIKDO

Akční thriller. Že je někdo nenápadný, neznamená, že není nebezpečný. Zvlášť když
mu ohrozíte rodinu a on se „rozpomene“ na speciální trénink, který kdysi absolvoval.
Nikdo je filmová lahůdka Ilji Naishullera, režiséra originálního akčního thrilleru
Hardcore Henry.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 92 minut, vstupné 120 Kč

neděle 4. července v 16 hodin

film USA

CHLUPÁČCI

Animovaný/rodinný. 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.
Mládeži přístupný, dabováno, 84 minut, vstupné 120 Kč

pátek 9. července v 19 hodin

film USA

V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ

Horor/mysteriózní/thriller. Mrazivý příběh plný 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.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 112 minut, vstupné 120 Kč

neděle 11. července v 16 hodin

film USA

DIVOKÝ SPIRIT

Animovaná dobrodružná komedie. Holka jménem Lucky hledala tak dlouho
spřízněnou duši, až našla koně. Divoký mustang Spirit jí dokáže, že přátelství na život
a na smrt nemusí být jenom mezi lidmi. Studio DreamWorks Animation (Shrek, Jak
vycvičit draka, Madagaskar), natočilo další pohádku, která chytne diváky za srdce.
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné děti 110 Kč/ dospělí 130 Kč

neděle 11. července v 19 hodin

film Austrálie

ZKRAŤ TO, ZLATO

Romantická komedie. Teddy je notorický lenoch. Jeho dny jsou jeden za druhým
většinou naplněny nudou a flákáním. Setkání s tajemnou cizinkou však všechno
změní. Z jeho života se stává doslova chvilková záležitost. Ráno po svatbě s milovanou
Leannou se Teddy probudí a než se naděje, zjistí, že po pár minutách jeho život skočil
o rok dopředu.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 4. července v 19 hodin

film ČR

MATKY

Romantická komedie. Hereckými hvězdami obsazená (H. Vágnerová, P. Hřebíčková,
S. Nováková, J. Prachař, J. Langmajer, V. Polívka) 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.
Mládeži od 12 let přístupný, 95 minut, vstupné 130 Kč

středa 7. července v 19 hodin

MSTITEL

film ČR

Komedie. „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.
Mládeži od 15 let přístupný, 93 minut, vstupné 120 Kč

středa 14. července v 19 hodin

film ČR

UBAL A ZMIZ

Komedie/krimi. Každej dokonalej plán se může podělat. Bláznivá noční jízda, v níž
jde o velké peníze, podivný kšeft s balíkem trávy i o sekání malíčků. Tři kamarádi,
Mireček (M. Ruml), Vilém (J. 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
a jeho pravou rukou, zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu…
Mládeži do 12 let nevhodný, 99 minut, vstupné 130 Kč
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červenec 2021
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
pátek 16. července v 19 hodin

film USA

GODZILLA VS. KONG

Thriller/sci-fi. Dlouho očekávaný střet dvou legend „Godzilla vs. Kong“. Tito mýtičtí
protivníci se 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.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 113 minut, vstupné 150 Kč

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.
Mládeži od 15 let přístupný, 99 minut, vstupné 120 Kč
pátek 23. července

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „A DO PYŽAM“
neděle 25. července v 16 hodin

film ČR

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

Rodinný/ dobrodružný film režiséra F. A. Brabce je o světě viděném očima toulavého
psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak
je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také
bolest. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich. V hlavních rolích
B. Polívka, E. Holubová, I. Chýlková, K. Roden, R. Krajčo.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 140 Kč

neděle 18. července v 16 hodin

film USA

TOM A JERRY

Dobrodružný/aninomaný. 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 celý hotel.
Mládeži přístupný, dabováno, 101 minut, vstupné 100 Kč

neděle 18. července v 19 hodin

film USA

PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY

Komedie. Robert De Niro, Morgan Freeman a Tommy Lee Jones připravují v nové
komedii jeden dokonalý „Podfuk za všechny prachy“. Filmový producent v ní chce
během natáčení zabít svou největší hereckou hvězdu, aby shrábnul tučný balík z pojistky a zaplatil svůj dluh u mafie. Jenže věčně opilý herec jakoby měl devět životů
a ze všech smrtících léček a nastražených karambolů odchází nezraněný a s grácií si
jde pro další lahev.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 104 minut, vstupné 120 Kč

středa 21. července v 19 hodin

CHYBY

film ČR/SR

Romance. Ema (P. Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě. Tomáš (J. 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

neděle 25. července v 19 hodin

film USA

CRUELLA

Komedie/krimi. Držitelka Oscara® Emma Stoneová („La La Land“) září ve zcela novém
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.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 134 minut, vstupné 100 Kč

středa 28. července v 19 hodin

film USA

ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD

Akční/komedie. 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.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 116 minut, vstupné 130 Kč

pátek 30. července v 19 hodin

NEPROMÍTÁME – SVATOANENSKÁ POUŤ
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