
vstupné:
čtvrtek 5. 8. (2D), pátek 6. 8. (2D) TITULKY 132 min. – do 15 let nepřístupný 20:00 hod.

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
USA – Akční, dobrodružný, fantasy

Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Warner Bros. Pictures „Sebevražedný oddíl“, těšte se na partu 
nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět. 130 Kč

pátek 6. 8. (2D), sobota 7. 8. (2D), neděle 8. 8. (2D) DABING 93 min. 17:30 hod.

KRÁLÍČEK PETR BERE 
DO ZAJEČÍCH
USA – Rodinný, dobrodružný, komedie

Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako 
rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu 
jeho lumpárny nikdo nevyčítá.

plné 130 Kč, 
děti 110 Kč

sobota 7. 8. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 103 min. – do 12 let nepřístupný 20:00 hod.

SHOKY & MORTHY: 
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
ČR – Komedie

Co vše je ochoten udělat youtuber, když chce, aby ho lidé brali vážně? Připravit velkou akci a natočit o ní film. 130 Kč

neděle 8. 8. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 105 min. 20:00 hod.

JAN WERICH: KDYŽ UŽ 
ČLOVĚK JEDNOU JE…
ČR – Dokument

Film mapuje klíčové okamžiky života Jana Wericha, vznik Osvobozeného divadla, jeho boj proti fašismu, dramatický útěk před nacisty, 
působení ve Spojených státech, rozčarování po návratu do Československa i spolupráci s novým režimem. Snímek přináší málo známá 
fakta o jeho dramatickém útěku do Rakouska nebo o jeho druhé emigraci do USA.

110 Kč

čtvrtek 12. 8. (3D), pátek 13. 8. (3D) DABING 115 min. – do 12 let nepřístupný, 20:00 hod.

FREE GUY
USA – Akční, dobrodružný

Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát 
se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují žádná omezení a kde je vše dovoleno musí zachránit svět dřív, než 
bude zničen.

150 Kč

sobota 14. 8. (2D), neděle 15. 8. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 97 min. 20:00 hod.

DENÍČEK MODERNÍHO 
FOTRA
ČR – Komedie

V  nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana se v  hlavních rolích představí Jiří Mádl 
a Tereza Ramba. 130 Kč

čtvrtek 19. 8. (2D) TITULKY 88 min. – do 15 let nepřístupný 20:00 hod.

ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ 
ŠAMPIÓNŮ
USA – Akční, mysteriózní, thriller

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 hru už jednou hráli. 100 Kč

pátek 20. 8. (2D), sobota 21. 8. (2D), neděle 22. 8. (2D) DABING 88 min. 17:30 hod.

TLAPKOVÁ PATROLA VE 
FILMU
USA – Animovaný, komedie

Asi nejslavnější a  rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém dobrodružství. A  bude to 
pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové patroly čekat.

plné 130 Kč, 
děti 110 Kč

pátek 20. 8. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 83 min. – do 15 let nepřístupný 20:00 hod.

VYŠEHRAD: SERYJÁL
ČR – Komedie

Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu, a  tak se rozhodli jim zkrátit čas při čekání na jeho 
filmové pokračování. Letos v létě proto přicházejí s unikátním projektem, v němž spojili všechny epizody původního internetového 
seriálu a přidali nové scény z připravovaného filmu jako malou ochutnávku. 

100 Kč

sobota 21. 8. (2D), neděle 22. 8. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min. 20:00 hod.

VEČÍREK
ČR – Komedie

Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických 
vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už 
nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je 
mnohem složitější, než se zdá.

130 Kč

čtvrtek 26. 8. (2D) TITULKY 91 min. – do 15 let nepřístupný 20:00 hod.

CANDYMAN
USA, Kanada – Horor

Pokračování hororu „Candyman“ z roku 1992 nás zavede do Chicaga, kde legenda opět povstane. Kdo vysloví jméno Candyman 5× po 
sobě do zrcadla, přivolá na sebe monstrum bažící po sladké krvi. 120 Kč

pátek 27. 8. (2D) TITULKY 108 min. – do 12 let nepřístupný 20:00 hod.

VOYAGERS – VESMÍRNÁ 
MISE
USA – Sci ‑fi, thriller

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. 100 Kč

sobota 28. 8. (2D), neděle 29. 8. (2D) ČESKÉ ZNĚNÍ 130 min. 20:00 hod.

ZÁTOPEK
ČR – Drama, životopisný

Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů 
všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké 
srdce.

130 Kč
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