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Filmové projekce se mohou konat. Kapacita hlediště může být zaplněna 

nejvýše z 50% a celkový počet přítomných osob nesmí uvnitř přesáhnout

500 osob. Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň 

jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících

podmínek:

•doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

•doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,

•doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 

 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

•aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této 

dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor          

bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). V hledišti  není 

možné konzumovat jídlo ani nápoje.



pátek 4.6. - 19:30 hodin            pohádka / fantasy       REPRÍZA / RODINNÉ KINO 110,-
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE (ČR 2020)
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby. Ta se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin. Avšak 
ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. 
Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy 
postavit. 

hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora a další
režie: Petr Kubík 112 min.

sobota 5.6. - 15:00 hodin  animovaný            DĚTSKÉ KINO   120,-
DUŠE (USA 2020)
Co dělá člověka… člověkem? Pixar Animation Studios uvádí celovečerní film Duše, ve kterém se představí středoškolský 
učitel hudební výchovy Joe Gardner, který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho 
však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před 
vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. 

režie: Pete Docter 100 min.

Sobota 5.6. - 19:30 hodin drama             PREMIÉROVÉ KINO 120,-
ZEMĚ NOMÁDŮ (USA, 2020)
Poté, co v malém městě na nevadském venkově dojde k ekonomickému kolapsu, se Fern rozhodne sbalit si věci a 
ve své dodávce se vydat  na cesty  a prozkoumat život za hranicemi  klasických společenských zvyklostí jako novodobý
nomád. Ve  snímku se objevují  skuteční nomádi Linda May, Swankie a Bob Wells,  kteří  Fern seznamují  s tímto novým
světem a dělají jí společnost při jejích cestách po nekonečném americkém západě.

hrají: France McDormand, David Strathairn, Linda May a další
režie: Chloé Zhao  108 min.

V původním znění s českými titulky 

úterý 8.6. - 19:30 hodin dokument DOBRÉ KINO 110,-
KRÁLOVÉ VIDEA (ČR, SR, 2020)
Z dílny produkčních společností Artactive production a Blackout productions přichází dokument, který vás jako pomyslný 
DeLorean vezme zpět do časů, kdy našim videím vládly rychlodabingy, filmy se nakupovaly na černých burzách a hromadně
se pořádaly domácí videoprojekce. Pojďte se podívat, jak na svoji dobu vzpomínají tehdejší piráti, dabéři, distributoři a 
vůbec všichni ti, díky kterým jsme měli čím naše videa krmit. 

hrají: Ondřej Hejma, Roman Holý, Petr Svoboda a další
režie: Lukáš Bulava  82 min.

Pátek 11.6. - 19:30 hodin thriller / drama PREMIÉROVÉ KINO 120,-
NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA(USA, Velká Británie, 2020)
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. Talentovaná režisérka Emerald Fennell adaptovala vlastní scénář, 
který jí vynesl Oscara. 

hrají: Carey Mulligan, Adam Brody, Alison Brie a další
režie: Emerald Fennell  113 min.

V původním znění s českými titulky 

do 15 let nepřístupné

sobota 12.6. - 15:00 hodin komedie / rodinný RODINNÉ KINO 100,-
DĚDA, POSTRACH RODINY (USA, 2020)
Dědeček Ed byl se svým vnukem Peterem vždycky jedna ruka, měli se rádi a to přesně do toho momentu, kdy se k nim 
děda přistěhoval a Peter mu měl přenechat svůj pokoj. Tak to ne!  Peter se rozhodne vystrnadit dědu z domu sérií 
naschválů. Jenže tenhle děda se nevzdává a začne srovnávat účty.

hrají: Robert de Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Jane Seymour a další
režie: Tim Hill  98 min

český dabing



sobota 12.6. - 19:30 hodin thriller / horor PREMIÉROVÉ KINO 130,-
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II(USA, 2020)
Přežijete, jen když budete potichu. Díky respektování jednoduchého, ale životně důležitého pravidla dokázali Abbottovi 
přežít Tiché místo I. Pokračování úspěšného hororu jim do cesty postaví nové, mnohem náročnější výzvy. Neví se, odkud 
přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol potravního řetězce. Reagovali na jakýkoliv zvuk a jeho 
původce bleskově zlikvidovali. 

hrají: Emily Blunt, Cillian Murphy, John Krasinski  a další
režie: John Krasinski  97 min.

V původním znění s českými titulky 

do 12 let nevhodné

úterý 15.6. - 10:30 hodin        komedie         SENIORSKÉ KINO 60,-
3 BOBULE (ČR 2020)
Po mnoha sklizních... Honza a Klára  se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně 
žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující 
čas vinařského roku – vinobraní. 

hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer a další

režie: Martin Kopp 101 min.

úterý 15.6. - 19:30 hodin drama DOBRÉ KINO 110,-
CHLAST (Dánsko, 2020)
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. 

hrají: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe a další
režie: Thomas Vinterberg  117 min.

V původním znění s českými titulky 

do 15 let nevhodné

pátek 18.6. - 19:30 hodin  komedie / krimi           PREMIÉROVÉ KINO 120,-
CRUELLA (USA 2021)
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 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. 

hrají: Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser a další
režie: Craig Gillespie 134 min.

nevhodný do 12 let

český dabing

sobota 19.6. - 15:00 hodin animovaný DĚTSKÉ KINO 100,-
YAKARI-VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ (Francie, Německo, Belgie, 2020)
Hlavním hrdinou je siouxský chlapec jménem Yakari. Zatímco se jeho kmen vydá sledovat nebezpečného bizona, Yakari se 
vypraví po stopách nezkrotitelného Malého Bleska, divokého mustanga. Na této cestě se Yakari poprvé o samotě setká se 
svým totemovým zvířetem, Velkým Orlem, který mu daruje obrovské peří a neuvěřitelnou schopnost mluvit se všemi 
zvířaty. 

režie: Toby Genkel, Xavier Giacometti  82 min



sobota 19.6. - 19:30 hodin akční PREMIÉROVÉ KINO 130,-
RYCHLE A ZBĚSILE 9 (USA, 2021)
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. 

hrají: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Helen Mirren a další
režie: Justin Lin  145 min.

V původním znění s českými titulky 

do 12 let nevhodné

úterý 22.6. - 19:30 hodin biografický dokument DOBRÉ KINO 110,-
GRETA (Švédsko, 2020)
Příběh dospívající aktivistky Grety Thunbergové je vyprávěn prostřednictvím působivých, dosud nevídaných záběrů. Režisér
Grossman sleduje Gretu – stydlivou školačku s Aspergerovým syndromem – v jejím vzestupu k výjimečnosti 
a její snaze o rozšíření povědomí o globálním dopadu tím, že podněcuje školní stávky po celém světě. 

režie: Nathan Grossman  97 min.

V původním znění s českými titulky 

pátek 25.6. - 19:30 hodin  komedie            PREMIÉROVÉ KINO 120,-
NIGHTLIFE: NA TAHU (Německo 2020)
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 „Nightlife: Na tahu“ Elyas M´Barek známý z komedií Fakjů a 
z Téměř dokonalých tajemství. 

hrají: Elyas M´Barek, Frederick Lau, Palina Rojinski a další
režie: Simon Verhoeven 111 min.

nevhodný do 12 let

český dabing

sobota 26.6. - 15:00 hodin animovaný / dobrodružný / komedie     DĚTSKÉ KINO 120,-
DIVOKÝ SPIRIT (USA, 2021)
Holka jménem Lucky hledala tak dlouho spřízněnou duši, až našla koně. Divoký mustang Spirit jí dokáže, že přátelství na 
život a na smrt nemusí být jenom mezi lidmi. Studio DreamWorks Animation (Shrek, Jak vycvičit draka, Madagaskar), 
natočilo další pohádku, která chytne diváky za srdce. 

režie: Elaine Bogan, Ennio Torresan  89 min

sobota 26.6. - 19:30 hodin          komedie / drama / thriller            PREMIÉROVÉ KINO 110,-
RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI (Dánsko, 2020)
Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři poté, co jeho manželka zemřela při tragické nehodě vlaku. 
Zdá se, že to byla pouze nešťastná shoda náhod, dokud se neobjeví matematický geek Otto se svými dvěma excentrickými 
kolegy Lennartem a Emmenthalerem. Jak se hromadí stopy, Markusovi je jasné, že mohlo jít o pečlivě naplánovaný 
atentát, jehož obětí se nakonec náhodou stala jeho manželka.

hrají: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann a další
režie: Anders Thomas Jensen   116 min.

V původním znění s českými titulky 

do 15 let nevhodné

úterý 29.6. - 19:30 hodin dokument     DOBRÉ KINO 120,-
NOVÁ ŠICHTA (ČR, 2020)
25 let strávil Tomáš Hisem pod zemí jako horník na Ostravsku. Trh práce se ale prudce mění, doly zavírají, havíři se 
rekvalifikují. Tomáš si navzdory nevěřícím pohledům svých kamarádů volí specializaci, která má k jeho původní profesi 
opravdu na hony daleko. Hodlá vyměnit šachtu za digitální prostor a stát se programátorem. 

režie: Jindřich Andrš   91 min.
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