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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.

6. 8.

NEHRAJE SE

Sobota

13. 8.
Sobota

17:00 h.

Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona,
odvážného koaláka, který se odhodlal uspořádat největší talentovou
show. A i když musel zdolávat překážky, které by porazily slona, tak
v animované komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem roste chuť,
v pokračování na něj a jeho partu zpěváků čekají mnohem větší výzvy.
 USA 2021  110 min.  přístupný  100 Kč 

13. 8.
Sobota

19:30 h.

Po dnes již kultovním onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava Laviho v novém
kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho původní tvůrci. Bývalý sparťanský
hráč Julius Lavický je pořád stejně nekorektní a za hranou, jen mu život přináší nová
dobrodružství a překvapení, která z něj dělají dospělejšího Laviho.
 ČR 2022  105 min.  od 15 let  110 Kč 

20. 8.
Sobota

19:30 h.

Král nezávislého filmu Jim Jarmusch pojal žánr gangsterky po svém a na konci
90. let přišel s dnes už kultovním snímkem, svěže kombinujícím východní filozofii,
mafii a hip hopový soundtrack od RZA. Nelítostný k protivníkovi, laskavý k dětem
a zvířatům, takový je Ghost Dog, nájemný vrah řídící se kodexem japonských
samurajů. Svůj ledový klid ztratí v okamžiku, kdy mu mafiáni jako varování zahubí
jeho milované holuby. A to nelze nechat bez pomsty...
 USA 1999  116 min.  od 15 let  100 Kč 

27. 8.
Sobota

19:30 h.

Komedie o dobrovolných hasičích z jedné vesnice, kteří budou čelit úplně jiné
výzvě, než přináší obvyklý oheň. Když venkovskou oslavu naruší náraz dodávky do
kašny a řidiči se podaří zmizet, lidem je jasné, že šlo o teroristický čin. Bezpečí
celé vesnice teď závisí na hasičích a pro náčelníka to znamená nebývalou
vzpruhu. A jeho zástupce poprvé poznává, co to je mít přehnaný strach o rodinu.
Má dobré srdce, jen moc věří tomu, co mu kdo řekne a co zjistí na internetu.
 ČR 2022  84 min.  od 12 let  110 Kč 

