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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Kino otevírá nejpozději 30 min. před začátkem představení. Předprodej vstupenek je v pokladně kina pouze na vybraná představení. Minimální počet diváku k uskutečnění promítání je 5.

2. 7.
Sobota

19:30 h.

Studentka módního návrhářství Eloise se právě přestěhovala z ospalé anglické
vesničky do životem pulzujícího Londýna. Už to může s psychikou mladé holky
solidně zacloumat. Mnohem více ji ale ovlivňují „noční dobrodružství“, které zažívá
po usnutí v pronajatém pokojíku vlídné paní domácí. Některé sny umí být tak živé,
že si po probuzení položíte otázku, jestli se vám opravdu jen zdály. A když se
pokusíte najít odpověď, nemělo by vás zaskočit, že může být víc než znepokojivá.
Thriller plný nočních můr, které vám prostě nedovolí usnout.
 VB 2021  116 min.  od 15 let  100 Kč 

9. 7.

NEHRAJE SE

Sobota

16. 7.
Sobota

17:00 h.

Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin
ve svém prvním filmovém dobrodružství, a bude to pořádná jízda! Psí
záchranáře, kteří umějí létat s letadlem, hasit požáry, strážit zákon a dělat
spoustu dalších užitečných věcí, milují děti po celém světě a patří k největším
fenoménům současnosti.
 USA, Kanada 2021  88 min.  přístupný  100 Kč 

16. 7.
Sobota

19:30 h.

Volné pokračováním úspěšné komedie, která se stala divácky nejúspěšnějším
českým snímkem roku 2018. Humorný pohled na střet mužského a ženského
světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého
dovádět k šílenství. V prvním filmu se hlavní hrdina ocitl v ženském těle, tady se
hlavní hrdinka, psycholožka a specialistka na partnerské vztahy, ocitne v těle
mužském. V těle, které nenávidí, ale poté, co opadne prvotní šok, má možnost
zjistit, jací muži vlastně doopravdy jsou.
 Česko 2022  95 min.  přístupný  110 Kč 

23. 7.
Sobota

19:30 h.

Osudy dvou dysfunkčních rodin se protnou v ambiciózní temné příběhové
mozaice, která si Lynchovsky pohrává s divákovou potřebou vytvářet si
domněnky o tom, kdo je oběť a kdo pachatel. Kateřina s Robertem vychovávají
malou dcerku v luxusní vile, těžko však jejich domácnost nazvat harmonickou.
Dospělý Viktor žije s matkou v polorozpadlém domě na samotě, jejich soužití
však není o nic zdravější. Temné drama v hlavní roli s nečekaně maniakálním
Štěpánem Kozubem a labilní hrdinkou v podání Pavly Gajdošíkové.
 Česko 2021  86 min.  od 15 let  100 Kč 

30. 7.
Sobota

19:30 h.

31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno dostala Amélie nápad. Musí stůj co stůj najít
dávného majitele krabičky vzpomínek, kterou náhodou našla ve svém bytě,
a poklad mu vrátit. Jestli to ocení, je rozhodnuto. Amélie začne zasahovat
jiným lidem do života. Jestli ne, tak nic. Kultovní romantickou komedii
o nesmělé Pařížance s laskavým srdcem milují díky její hravosti a půvabu
miliony diváků po celém světě. Film o drobných, ale o to důležitějších
radostech, který získal řadu prestižních filmových ocenění, se vrací na plátna
kin, a ani po 20 letech od premiéry neztratil nic ze svého šarmu.
 Francie, Německo 2001  117 min.  přístupný  100 Kč 

