
ČERVENEC 2021
LETNÍ KINO
Ve dnech 1. – 11. července 2021 se uskuteční 
promítání pod širým nebem v areálu zahradní 
restaurace Nové Slunce. 
Více informací na stránkách www.kinonovyjicin.cz.  

MATKY 
PO 12.7. v 19:00  
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. 

Komedie, romantický, Nevhodné pro děti do 12 let 
Česko, 95 min., CZ 

BLACK WIDOW 
ÚT 13.7. v 19:00-titulky 
PÁ 16.7. / NE 18.7. v 19:00-dabing 
Po narození je Černá vdova, známá jako Natasha Romano-
va odevzdaná do KGB, kde ji připravují, aby se stala jejich 
ultimátním agentem.

Akční, Dobrodružný, Sci-fi, Nevhodné pro děti do 12 let 
USA, 134 min., titulky, dabing 

BÁBOVKY  
Bio senior  
ST 14.7. ve 13:00 
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání do-
káží navěky změnit život.

Romantický, drama, komedie, Nevhodné pro děti do 12 let 
Česko, Slovensko, 97 min, CZ 

UBAL A ZMIZ 
ST 14.7. / PO 19.7. v 19:00 
Každej dokonalej plán se může podělat. Bláznivá noční 
jízda, v níž jde o velké peníze, podivný kšeft s balíkem trávy 
i o sekání malíčků.

Komedie, kriminální, Nevhodné pro děti do 12 let 
Česko, 99 min., CZ 

MSTITEL 
ČT 15.7. v 19:00 
„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. 

Komedie , Nepřístupné pro děti do 15 let 
Česko, 93 min., CZ 

ZABIJÁKOVA ŽENA  
A BODYGUARD 
SO 17.7. v 19:00 
Pokračování úspěšné akční komedie Zabiják & bodyguard. 
Na scénu a na společnou misi se vrací ta nejzkázonosnější 
a také nejpodivnější možná dvojice – osobní strážce Micha-
el Bryce a nájemný zabiják jeho klientů Darius Kincaid. 

Akční, komedie, Nevhodné pro děti do 12 let 
USA, 116 min., titulky 

RAYA A DRAK 
NE 18.7. v 16:30 hod. 
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a dra-
ci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané 
Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lid-
ských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato 
monstra zpět a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlou-
hou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního 
draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy.

Animovaný, dobrodružný, rodinný, Přístupné bez omezení 
USA, 107 min., dabing 

V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: 
NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ   
ÚT 20.7. / SO 24.7. v 19:00 
Mrazivým příběhem plným hrůzy, smrti a neznámého zla, 
které šokuje i zkušené výzkumníky paranormálních jevů 
Eda a Lorraine Warrenovi.  

Horor, mysteriózní, thriller, Nepřístupné pro děti do 15 let 
USA, 112 min., titulky 

ÚNIKOVÁ HRA: 
TURNAJ ŠAMPIÓNŮ 
ST 21.7. v 19:00 
Nic netušící skupina šesti lidí se ocitne uzamčená v další 
sérii únikových místností. Postupně odhalují, co je spojuje, 
aby zůstali na živu… a zjišťují, že tuto hru už jednou hráli.

Akční, Nepřístupné pro děti do 15 let  
USA, 87 min., titulky 

GUMP – PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT 
ČT 22.7. / NE 25.7. v 19:00 
Je to příběh 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.

Dobrodružný, rodinný, Přístupné bez omezení 
Česko, 90 min., CZ 

ČAS 
PÁ 23.7. v 19:00 
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.

Horor, Nepřístupné pro děti do 15 let 
USA, 121 min., titulky 

CROODSOVI:  
NOVÝ VĚK 
NE 25.7. v 16:30 
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěš-
né animované komedie Croodsovi zjistí, že hrdinové doby 
kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že jim na ka-
ždém kroku hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc 
museli potkat rodinu, která je lepší než ta jejich. Tedy aspoň 
to tak vypadá.

Animovaný, komedie, Přístupné bez omezení 
USA, 95 min., dabing 

CHYBY 
PO 26.7. v 19:00 
Nejnovější film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, 
MOST!, Kobry a užovky) podle scénáře Romana Vojkůvky je 
vztahovou romancí mapující vztah dvou zamilovaných.

Romantický, Nepřístupné pro děti do 15 let 
Česko, 99 min., CZ 

G. I. JOE: SNAKE EYES 
ÚT 27.7. v 19:00 
G.I. Joe je označení tajné vojenské jednotky, která řeší úkoly, 
na něž nikdo jiný nestačí.

Akční, Nevhodné pro děti do 12 let 
USA, 117 min., titulky 

ANNY 
Bio senior 
ST 28.7. ve 13:00 
Časosběrný dokument Anny zachycuje příběh stárnoucí 
prostitutky, jejíž život Třeštíková sledovala šestnáct let. 
Anny žije na společenském dně, film ji od konce syrových 
devadesátých let sleduje v kulisách nočních pražských ulic 
a veřejných záchodků, ona sama přesto nikdy neztrácí svou 
lidskou důstojnost, humor nebo víru ve štěstí. Své životní 
obtíže bere s jadrným humorem a praktickým nadhledem.

Dokument, Nepřístupné pro děti do 15 let 
Česko, 67 min., CZ 

CRUELLA 
ST 28.7. v 19:00 
Film se odehrává v době londýnské punckrockové revoluce 
70. let a sleduje vzpurné počátky nechvalně proslulé módní 
darebačky, Cruelly de Vil.

Komedie, Nevhodné pro děti do 12 let 
USA, 134 min., dabing 

VOYAGERS  
– VESMÍRNÁ MISE 
ČT 29.7. v 19:00   
V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci na záchranu 
lidstva vidí vědci v kolonizaci jedné vzdálené planety. Ze 
Země odstartuje raketa se speciální misí.

Sci-fi, thriller, Nevhodné pro děti do 12 let 
USA, 108 min., titulky 

PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL 
PÁ 30.7. v 19:00 
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi 
ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. 
A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou s téměř 
nesplnitelnými úkoly. Kdo splní úkol, není sráč ...

Komedie, Nevhodné pro děti do 12 let 
Česko, 117 min., CZ 

EXPEDICE: DŽUNGLE 
SO 31.7. v 19:00 
Zcela nový film studia Disney Expedice: Džungle, inspiro-
vaný slavnou atrakcí v zábavním parku Disneyland, je dob-
rodružnou výpravou do amazonské džungle, ve které se 
představí Dwayne Johnson jako charismatický kapitán lodi 
a Emily Blunt jako odvážná průzkumnice na své misi.

Dobrodružný, rodinný, Přístupné bez omezení 
USA, 127 min., dabing 


