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28.5. pátek 17:30 Animovaný, Komedie, Muzikál / USA

29.5. sobota 17:30 CinemArt

(TROLLS  WORLD TOUR)

2D - dabing Režie: Walt Dohrn, David P. Smith Mládeži přístupný

Vstupné: 110 Kč; do 15 let: 90 Kč Délka filmu: 91 min.
28.5. pátek 20:00 Komedie / Česko

Bohemia MP

1.6. úterý 20:00

Hrají: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková, Miroslav Etzler, Robert Jašków, Petr Rychlý, Dana Morávková

2D - česky Režie: Dušan Rapoš Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: 110 Kč Délka filmu: 88 min.
29.5. sobota 20:00 Komedie / Česko

30.5. neděle 20:00 CinemArt

2.6. středa 17:30

Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer

2D - česky Režie: Rudolf Havlík Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: 130 Kč Délka filmu: 97 min.
30.5. neděle 17:30 Dobrodružný, Rodinný / Slovensko, Německo

CinemArt

2.6. středa 20:00 (LETNÍ REBELI)

Hrají: Eliáš Vyskočil, Pavel Nový, Liana Pavlíková, Kaya Marie Möller, Szidi Tobias, Jana Oľhová, Michal Kubovčík

2D - dabing Režie: Martina Saková Mládeži přístupný

Vstupné: 120 Kč Délka filmu: 90 min.
1.6. úterý 17:30 Animovaný / USA

Falcon

4.6. pátek 17:30 (SOUL)
5.6. sobota 17:30

6.6. neděle 17:30

2D - dabing Režie: Pete Docter Mládeži přístupný

Vstupné: 130 Kč; do 15 let: 110 Kč Délka filmu: 100 min.
3.6. čtvrtek 17:30 Drama, Sportovní  / Česko, Slovensko

4.6. pátek 20:00 Bontonfilm

6.6. neděle 20:00

Hrají: Tomáš Dalecký, Tomáš Mrvík, Anastasia Chocholatá, Denisa Biskupová, Jiří Vyorálek, Vlastina Svátková

2D - česky Režie: Tomáš Polenský Mládeži přístupný

Vstupné: 110 Kč Délka filmu: 94 min.

SMEČKA

Film natočený podle knižního bestselleru Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy 
otřást světem. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý 
z nás.

LÉTO PATŘÍ REBELŮM

Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší na svého dědu Bernarda, se kterým vždycky prožil ty nejlepší prázdniny. Letos je to ale jiné, 
z dědečka se stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má tedy před sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit chuť užívat si života. Teď jen musí 
vymyslet, jak na to. Díky tomu ho čeká bouřlivé léto plné dobrodružství, zážitků a nevšedních přátelství.

DUŠE

KINO STŘELNICE

ČERVEN 2021

Co dělá člověka… člověkem? Jeden chybný krok přenese učitele hudební výchovy z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě 
narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22, která však vůbec 
nechápe, čím je zrovna lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, sám získává odpovědi na 
otázky, které si sám nesčetněkrát kladl. Nový film Pixar Animation Studios.

BÁBOVKY

Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam přichází 
nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se 
vzepřít a o svoje místo bojovat…

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak 
nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní... kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení - popoví Trollové 
nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly.

ŽENSKÁ POMSTA

Masarykovo náměstí, Jindřichův Hradec 377 11, tel.: 384 497 474, e-mail: strelnice@jh.cz, www.kino.jh.cz

Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém. Jejich 
deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele: nevěru manželů. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se,  že lepší, než drahé sezení u 
psychoterapeuta, bude pomsta.
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3.6. čtvrtek 20:00 Drama  / Česko, Slovensko

CinemArt

5.6. sobota 20:00

Hrají: Jaroslav Plesl, Petra Fornayová, Regina Rázlová, Jazmína Cigánková, Bobo Zárychta, Jan Alexander

2D - česky Režie: Mira Fornay Mládeži do 15 let nepřístupný

Vstupné: 120 Kč Délka filmu: 116 min.
8.6. úterý 17:30 Animovaný, Komedie, Muzikál / USA

CinemArt

11.6. pátek 17:30 (TROLLS  WORLD TOUR)

2D - dabing Režie: Walt Dohrn, David P. Smith Mládeži přístupný

Vstupné: 110 Kč; do 15 let: 90 Kč Délka filmu: 91 min.
8.6. úterý 20:00 Komedie / Česko

CinemArt

Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer

2D - česky Režie: Rudolf Havlík Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: 130 Kč Délka filmu: 97 min.
9.6. středa 17:30 Fantasy pohádka / Česko

Bohemia MP

12.6. sobota 17:30

Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Simona Zmrzlá, Martin Dejdar, Roman Zach

2D - česky Režie: Petr Kubík Mládeži přístupný

Vstupné:  xxx Kč Délka filmu: 112 min.
9.6. středa 20:00 Komedie / Česko

Bohemia MP

Hrají: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková, Miroslav Etzler, Robert Jašków, Petr Rychlý, Dana Morávková

2D - česky Režie: Dušan Rapoš Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: 110 Kč Délka filmu: 88 min.
10.6. čtvrtek 17:30 Animovaný / USA

Falcon

13.6. neděle 17:30 (SOUL)

2D - dabing Režie: Pete Docter Mládeži přístupný

Vstupné: 130 Kč; do 15 let: 110 Kč Délka filmu: 100 min.
10.6. čtvrtek 17:30 Komedie, Drama / Česko

Bontonfilm

12.6. sobota 17:30

15.6. úterý 17:30

17.6. čtvrtek 17:30 Hrají: Klára Issová, Boleslav Polívka, Ondřej Malý

2D - česky Režie: Pavel Göbl Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: xxx Kč Délka filmu: 90 min.

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak 
nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní... kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení - popoví Trollové 
nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly.

ŽÁBY BEZ JAZYKA

Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. a jeho nejbližší rodiny. Jaroslav K. bojuje o svoje děti, a aby je získal od své ženy Blanky, musí se 
vyrovnat nejen se svou dominantní matkou Dorotou, ale hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími stránkami a démony. Na jeho 
metaforické cestě  bude muset obětovat víc než by kdokoliv z diváků předpokládal.

TICHÝ SPOLEČNÍK

Poetická tragikomedie o životě na vsi, kde dojde místo na hřbitově. Co nakonec čeká příštího nebožtíka? A hlavně – kdy a kdo to bude? Otec 
hlavní hrdinky se navíc rozhodne potopit na dno přehrady pro starou slivovici. Důležitou součástí filmu je atmosféra moravské vesnice a 
rázovité postavy.

BÁBOVKY

Film natočený podle knižního bestselleru Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy 
otřást světem. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý 
z nás.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby. Ta se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin. Avšak vždy ve chvíli, když se 
kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe 
samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

ŽENSKÁ POMSTA

Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém. Jejich 
deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele: nevěru manželů. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se,  že lepší, než drahé sezení u 
psychoterapeuta, bude pomsta.

DUŠE

Co dělá člověka… člověkem? Jeden chybný krok přenese učitele hudební výchovy z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě 
narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22, která však vůbec 
nechápe, čím je zrovna lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, sám získává odpovědi na 
otázky, které si sám nesčetněkrát kladl. Nový film Pixar Animation Studios.
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11.6. pátek 20:00 Horor / V.Británie

CinemArt

13.6. neděle 20:00 (THE POWER)

Hrají: Rose Williams, Shakira Rahman, Charlie Carrick, Diveen Henry, Gbemisola Ikumelo, Emma Rigby

2D - titulky Režie: Corinna Faith Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: 120 Kč Délka filmu: 93 min.

15.6. úterý 20:00 Drama / Dánsko

Film Europe

17.6. čtvrtek 20:00 (DRUK)

Hrají: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang, Maria Bonnevie

2D - titulky Režie: Thomas Vinterberg Mládeži do 15 let nepřístupný

Vstupné: xxx Kč Délka filmu: 115 min.
16.6. středa 17:00 Komedie, Krimi  / USA

Falcon

18.6. pátek 17:00 (CRUELLA)

Pozor na začátek!

Hrají: Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Mark Strong, Emily Beecham

2D - dabing Režie: Craig Gillespie Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: 130 Kč; do 15 let: 110 Kč Délka filmu: 134 min.
16.6. středa 20:00 Drama, Thriller / USA, V.Británie

CinemArt

19.6. sobota 20:00 (PROMISING YOUNG WOMAN)

Hrají: Carey Mulligan, Adam Brody, Alison Brie, Clancy Brown

2D - titulky Režie: Emerald Fennell Mládeži do 15 let nepřístupný

Vstupné: 120 Kč Délka filmu: 113 min.
18.6. pátek 20:00 Horor, Thriller / USA

CinemArt

20.6. neděle 20:00 (A QUIET PALCE: PART II)

Hrají: Emily Blunt, Cillian Murphy, John Krasinski, Millicent Simmonds

2D - titulky Režie: John Krasinski Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: 130 Kč Délka filmu: 97 min.
19.6. sobota 17:30 Animovaný, Dobrodružný, Rodinný / USA

20.6. neděle 17:30 Falcon

(LUCA)
22.6. úterý 17:30

24.6. čtvrtek 17:30

2D - dabing Režie: Enrico Casarosa Mládeži přístupný

Vstupné: 130 Kč; do 15 let: 110 Kč Délka filmu: 100 min.

Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se v malebném městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který zažívá nezapomenutelné letní 
prázdniny plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk na mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se svým novým nejlepším kamarádem, avšak jejich veselí 
ohrožuje přísně střežené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa.

Cassandra hraje zvláštní hru. Chodí do barů, předstírá v nich těžkou opilost, nechává se sbalit chlápky, kteří v ní vidí snadnou kořist, a když má 
dojít k „nejlepšímu“, tak na ně nemilosrdně zaútočí. Všichni o Cassandře tvrdili, že je nadějná mladá žena. Než se to zvrtlo. Teď veškerý svůj 
talent věnuje plánům na pomstu. Ta má být stejná jako Cassandra – krutá a rafinovaná.

„Pít či nepít?” Existuje teorie, že bychom se měli rodit s malým množstvím alkoholu v krvi a že mírná podnapilost otevírá naši mysl světu kolem nás, 
zmenšuje naše problémy a zvyšuje naši kreativitu. Povzbuzeni touto teorií se Martin a jeho tři přátelé, všichni znavení středoškolští učitelé, pustí do 
experimentu spočívajícího v tom, že si během pracovního dne udržují stálou hladinku. Jestliže Churchill vyhrál druhou světovou válku v alkoholovém oparu, 
co by pár kapek mohlo znamenat pro ně a jejich studenty?

CRUELLA

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II

Přežijete, jen když budete potichu. Díky respektování jednoduchého, ale životně důležitého pravidla dokázali Abbottovi (tedy skoro všichni) 
přežít Tiché místo I. Pokračování úspěšného hororu jim do cesty postaví nové, mnohem náročnější výzvy.

LUCA

Film sleduje vzpurné počátky nechvalně proslulé Cruelly de Vil. Mladá, chytrá a kreativní podvodnice Estella je odhodlaná se prosadit ve světě módy. 
Spřátelí se s dvojicí mladých zlodějů, kteří oceňují její zálibu v rošťárnách. Jednoho dne se Estelle podaří zaujmout pozornost ohromně šik a děsivě haute 
módní legendy, baronky von Hellman. Jejich vztah však uvádí do pohybu souhrn událostí a odhalení. Estella se rozhodne přijmout svou temnou stránku a 
stává se drsnou, módní a pomstychtivou Cruellou.

NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA

NAPĚTÍ

Zdravotní sestřičku Val ve zchátralé londýnské nemocnici čeká její první pracovní den. Je ale mladá a neprůbojná, proto ji hned vrchní sestra 
přiřadí noční směnu. A co hůř. Na tuto noc je naplánována odstávka proudu. Většina nemocnice je evakuována, zůstávají jen pacienti z 
jednotky intenzivní péče, kteří by převoz pravděpodobně nepřežili, a hrstka zaměstnanců.

CHLAST
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22.6. úterý 20:00 Komedie / Německo

Bontonfilm

24.6. čtvrtek 20:00 (NIGHTLIFE)

26.6. sobota 20:00

29.6. úterý 20:00 Hrají: Elyas M'Barek, Frederick Lau, Palina Rojinski, Leon Ullrich, Caro Cult, Nikola Kastner

2D - dabing Režie: Simon Verhoeven Mládeži do 15 let nepřístupný

Vstupné: 120 Kč Délka filmu: 111 min.
23.6. středa 17:30 Komedie, Animovaný  / V. Británie, USA

Vertical

25.6. pátek 17:30 (TOM & JERRY)

27.6. neděle 17:30

Hrají: Chloë Grace Moretz, Eleanor Fanyinka, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost

2D - dabing Režie: Tim Story Mládeži přístupný

Vstupné: 120 Kč Délka filmu: 101 min.
23.6. středa 20:00 Akční  / USA

25.6. pátek 20:00 CinemArt

27.6. neděle 20:00 (F9)
2D - česky

30.6. středa 20:00

2D - titulky Hrají: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Charlize Theron, Helen Mirren

Režie: Justin Lin Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: 130 Kč Délka filmu: 145 min.
26.6. sobota 17:00 Komedie, Krimi  / USA

Falcon

1.7. čtvrtek 17:00 (CRUELLA)

3.7. sobota 17:00

Pozor na začátek!

Hrají: Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Mark Strong, Emily Beecham

2D - dabing Režie: Craig Gillespie Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: 130 Kč; do 15 let: 110 Kč Délka filmu: 134 min.
29.6. úterý 17:30 Romantická komedie  / Česko

30.6. středa 17:30 Bontonfilm

1.7. čtvrtek 20:00

3.7. sobota 20:00

Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer

2D - česky Režie: Vojtěch Moravec Mládeži do 12 let nevhodný

Vstupné: 130 Kč Délka filmu: 95 min.
2.7. pátek 17:30 Animovaný, Rodinný / J. Korea

Bohemia MP

4.7. neděle 17:30 (RED SHOES AND THE SEVEN DWARFS)

6.7. úterý 17:30

2D - dabing Režie: Sung-ho Hong Mládeži přístupný

Vstupné: 120 Kč Délka filmu: 83 min.
2.7. pátek 20:00 Horor / USA

Vertical

4.7. neděle 20:00 (THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT)

7.7. středa 20:00

Hrají: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard, Regina Ting Chen, Mitchell Hoog, Andrea Andrade

2D - titulky Režie: Michael Chaves Mládeži do 15 let nepřístupný

Vstupné: 130 Kč Délka filmu: 112 min.

TOM & JERRY

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.

V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ

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, kde se vrah odvolával na posednutí ďáblem.

MATKY

Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je 
právě porodily, případně jsou těhotné. 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.

Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce 
patří zlé čarodějnici a ta použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do 
cesty se jí musí ještě připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.

Předprodej vstupenek na www.kino.jh.cz, prostřednictvím mobilní aplikace BudíCheck nebo v pokladně KD Střelnice.

RYCHLE A ZBĚSILE 9

Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před svou minulostí. Zjistí to i drsňák Dominic Toretto, kterému osud přihrál do cesty 
nejzáludnějšího nepřítele. Vlastního bratra. Režisér Justin Lin, který má zásadní podíl na úspěchu benzínem vonící ságy, natočil další nadupaný 
díl, který opět posouvá hranice možného, platným fyzikálním zákonům navzdory.

CRUELLA

Film sleduje vzpurné počátky nechvalně proslulé Cruelly de Vil. Mladá, chytrá a kreativní podvodnice Estella je odhodlaná se prosadit ve světě módy. 
Spřátelí se s dvojicí mladých zlodějů, kteří oceňují její zálibu v rošťárnách. Jednoho dne se Estelle podaří zaujmout pozornost ohromně šik a děsivě haute 
módní legendy, baronky von Hellman. Jejich vztah však uvádí do pohybu souhrn událostí a odhalení. Estella se rozhodne přijmout svou temnou stránku a 
stává se drsnou, módní a pomstychtivou Cruellou.

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH

NIGHTLIFE: NA TAHU

Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Co všechno se 
může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací 
zažívá v nové komedii Elyas M´Barek známý z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství.
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Rezervovat vstupenky lze na www.kino.jh.cz. Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději předchozí den před představením.
Držitelům průkazů ZTP/P – sleva 50 % – pouze v pokladně kina. Změna programu vyhrazena.


