ČERVENEC 2022
Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem
promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny. Zrušené vstupenky
mohou být prodány případným zájemcům o dané představení.

KINO PANORAMA
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
pátek 1.7. v 17.30h
neděle 3.7. v 15.00h
čtvrtek 7.7. v 17.30h
neděle 10.7. v 15.00h
pátek 15.7. v 17.30h
neděle 24.7. v 15.00h
USA/2022, režie: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val, 88 minut, české znění
Padoucha Grua všichni znají jako mistra zločinu. Teď se ovšem píšou sedmdesátá léta a Gru
je zakomplexovaný dvanáctiletý kluk, který o takové kariéře zatím jen sní ve svém pokojíčku.
Šťastnou náhodou jednoho krásného dne narazí na čtveřici naprostých Mimoňů (staří známí
Kevin, Stuart, Bob a nováček Otto, což je Mimoň s rovnátky a akutní potřebou obejmutí).
vstupné 140 Kč/ RV 504 Kč
TOP GUN: MAVERICK
sobota 2.7. v 17.30h
neděle 31.7. v 17.30h
USA/2022, režie: Joseph Kosinski, 131 minut, české znění, nevhodné do 12 let
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už
přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z
kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy,
což se s armádní kariérou taky docela vylučuje.
vstupné 140 Kč
PÁRTY HÁRDER
neděle 3.7. v 17.30h
ČR/2022, režie: Martin Pohl, cca 100 minut, nevhodné do 15 let
Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako kontroverzní
rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračování své extrémně nekorektní
komedie Párty Hárd. Česká kina letos nic šílenějšího s velkou pravděpodobností neuvedou. V
Párty Hárder: Summer Massacre se vrátí parta kamarádů z prvního filmu.
vstupné 130 Kč

RAKEŤÁK
středa 6.7. v 17.30h
neděle 17.7. v 15.00h
USA/2022, režie: Angus MacLane, 95 minut, české znění
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a
napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh.
Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády.
vstupné 140 Kč/ RV 504 Kč
PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
středa 6.7. ve 20.00h
ČR/2022, režie: Michael Kocáb, 95 minut, přístupný
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem Symphony Bizarre ukáže
vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci roce 2016. Pražský výběr tehdy převedl divákům
více, než jen rockový koncert. Ke svému výročí připravil bombastickou show s Českým
národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů a
scénických nápadů. Show, kde se koncert potkal s kabaretem či operou.
vstupné 140 Kč
THOR: LÁSKA JAKO HROM
čtvrtek 7.7./20.00/dab
pátek 8.7./17.30/tit
středa 13.7./17.30/dab/3D
neděle 17.7./17.30/tit
čtvrtek 28.7./20.00/dab
USA/2022, režie: Taika Waititi, 119 minut, nevhodné do 12 let
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru.
Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian
Bale), který usliuje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika
Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení –
ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné
dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě.
vstupné ve 2D 150 Kč/ vstupné ve 3D 160 Kč
ŘEKNI TO PSEM
sobota 9.7. v 17.30h
čtvrtek 14.7. ve 20.00h
čtvrtek 21.7. v 17.30h
sobota 23.7. v 17.30h
ČR/2022, režie: Robert Sedláček, 85 minut, přístupný
Autorka scénáře, spisovatelka Irena Obermannová, film přibližuje slovy: „Řekni to psem je
film o nás všech, nevidím to jako film o pejskařích nebo jenom pro pejskaře. Ostatně já sama
psa nemám. Je příběh o nás, co si často neumíme říct ty nejobyčejnější věci - třeba Mám tě
rád. V tomhle příběhu to nakonec za ty dva řekne jejich pes.“
vstupné 140 Kč

PREZIDENTKA
neděle 10.7. v 17.30h
středa 27.7. ve 20.00h
ČR/2022, režie: Rudolf Havlík, 97 minut, nevhodné do 12 let
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená
prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez
pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a
v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale .
vstupné 140 Kč
GHOST DOG: CESTA SAMURAJE
středa 13.7. ve 20.00h
USA/1999, režie: Jim Jarmusch, 116 minut, titulky, nevhodné do 15 let
Ghost Dog žije na střeše opuštěné budovy ve vlastnoručně vyrobené chatrči na okraji New
Yorku, obklopen hejnem ptáků. V samurajské terminologii znamená Ghost Dog: bojovník,
zabiják, který umí splynout s nocí a nikým nezpozorován zasadit smrtící a nečekaný úder.
Bojové umění a způsob života podle knihy filosofie japonských samurajů z něj činí
neúnavného a neprůstřelného zločince. Každý japonský bojovník potřebuje být někomu
zavázán, a právě takovou loajální osobou je pro Ghost Doga mafiánský grázlík Louie.
vstupné 120 Kč
ČERNÝ TELEFON
čtvrtek 14.7. v 17.30h
pátek 15.7. ve 20.00h
čtvrtek 21.7. ve 20.00h
středa 27.7. v 17.30h
sobota 30.7. v 17.30h
USA/2022, režie: Scott Derrickson, 102 minut, titulky, nevhodné do 15 let
Třináctiletý Finney Shaw ví, že se nesmí bavit s cizími lidmi. Zvlášť teď, když v okolí beze
stopy zmizelo pár stejně starých kluků. Jenže ten nešikovný amatérský kouzelník, kterému se
kolem jeho černé dodávky rozsypaly rekvizity, si zaslouží jeho pomoc. Že to byla lest,
Finneymu dojde, až když se probudí ve zvukotěsné sklepní místnosti.
vstupné 140 Kč
HÁDKOVI
sobota 16.7. v 17.30h
středa 20.7. ve 20.00h
pátek 29.7. v 17.30h
ČR/2022, režie: Vojtěch Moravec, 98 minut, nevhodné do 12 let
Když se sejde rodina, je to vždycky radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě
svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý
úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi. Zato jejich manželky se nemohou vystát a
vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Společně se musí domluvit na
dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i táta obou bratrů s důležitou novinkou.
vstupné 140 Kč

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
středa 20.7. v 17.00h
USA/2022, režie: Colin Trevorrow, 147 minut, české znění, nevhodné do 12 let
Příběh filmu Jurský svět: Nadvláda se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar,
původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i
nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost
v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního řetězce. Existují
lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně lidé,
již jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět v maximální možné rovnováze.
vstupné 140 Kč
VELKÁ PREMIÉRA
pátek 22.7. v 17.30h
pátek 29.7. ve 20.00h
ČR/2022, režie: Miroslav Krobot, cca 90 minut, nevhodné do 12 let
Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je život jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí
vážně. Jeho žena Markéta (Klára Melíšková) je už na něj alergická a manželskou krizi se
snaží řešit u psychologa (Jakub Žáček). Šnajdr raději mizí do Olomouce, kde se chytá své
první režijní příležitosti, ve které chce zazářit se svou babičkou
vstupné 140 Kč
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
neděle 24.7. v 17.30h
ČR/2022, režie: Emil Křižka, 110 minut, přístupný
Populární komediální skupina Tři tygři se se svým nevázaným humorem vydává dobýt velká
plátna kin. Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy
výherní tiket na osm milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají hordu
ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami sobě.
vstupné 130 Kč
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
čtvrtek 28.7. v 17.30h
neděle 31.7. v 15.00h
USA/2022, režie: Jared Stern, 106 minut, české znění
uperpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a
bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti
unesen, musí Krypto přesvědčit roztrhanou smečku z útulku - ohaře Ace, břichaté prase PB ,
želvu Merton a veverku Chip - aby ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu
superhrdiny zachránit.
vstupné 140 Kč/ RV 504 Kč

LETNÍ KINO
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Pátek 1.7. ve 21.30h
USA/2022, režie: Colin Trevorrow, 147 minut, české znění, nevhodné do 12 let
Příběh filmu Jurský svět: Nadvláda se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar,
původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i
nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost
v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního řetězce. Existují
lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně lidé,
již jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět v maximální možné rovnováze.
vstupné 140 Kč
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
sobota 2.7. ve 21.30h
sobota 23.7. ve 21.00h
USA/2022, režie: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val, 88 minut, české znění
Padoucha Grua všichni znají jako mistra zločinu. Teď se ovšem píšou sedmdesátá léta a Gru
je zakomplexovaný dvanáctiletý kluk, který o takové kariéře zatím jen sní ve svém pokojíčku.
Šťastnou náhodou jednoho krásného dne narazí na čtveřici naprostých Mimoňů (staří známí
Kevin, Stuart, Bob a nováček Otto, což je Mimoň s rovnátky a akutní potřebou obejmutí).
vstupné 140 Kč/ RV 504 Kč
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
neděle 3.7. ve 21.30h
ČR/2022, režie: Rudolf Havlík, 95 minut, přístupný
Ve filmu Po čem muži touží se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. V jeho
pokračování poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou, psycholožku, specialistku na
partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům
se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci
a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře.
vstupné 120 Kč
ŘEKNI TO PSEM
pátek 8.7. ve 21.30h
ČR/2022, režie: Robert Sedláček, 85 minut, přístupný
Autorka scénáře, spisovatelka Irena Obermannová, film přibližuje slovy: „Řekni to psem je
film o nás všech, nevidím to jako film o pejskařích nebo jenom pro pejskaře. Ostatně já sama
psa nemám. Je příběh o nás, co si často neumíme říct ty nejobyčejnější věci - třeba Mám tě
rád. V tomhle příběhu to nakonec za ty dva řekne jejich pes.“
vstupné 140 Kč

THOR: LÁSKA JAKO HROM
sobota 9.7. ve 21.30h
USA/2022, režie: Taika Waititi, 119 minut, české znění, nevhodné do 12 let
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru.
Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian
Bale), který usliuje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika
Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení –
ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné
dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě.
vstupné 150 Kč
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
neděle 10.7. ve 21.30h
ČR/2022, režie: Emil Křižka, 110 minut, přístupný
Populární komediální skupina Tři tygři se se svým nevázaným humorem vydává dobýt velká
plátna kin. Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy
výherní tiket na osm milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají hordu
ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami sobě.
vstupné 130 Kč
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
sobota 16.7. ve 21.00h
ČR/2022, režie: Ivo Macharáček, 100 minut, přístupný
V království vládne král Jakub, královna Anička a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu
Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už
jenom hrnčířskému řemeslu.
vstupné 110 Kč/ RV 396 Kč
VYŠEHRAD: FYLM
neděle 17.7. ve 21.00h
ČR/2022, režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek, 103 minut, nevhodné do 15 let
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když
„prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl
jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to
jak ve fotbalovém, tak v osobním životě.
vstupné 120 Kč
KDYBY RADŠI HOŘELO
pátek 22.7. ve 21.00h
ČR/2022, režie: Adam Koloman Rybanský, 84 minut, nevhodné do 12 let
Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce, chlapi před hospodou komentují zelené pivo a
nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi naruší náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo
zmizet, všem je ale jasné, že šlo o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice teď závisí na hasičích,
na jejich odhodlanosti a akci. Náčelník hasičů a jeho zástupce jsou celoživotní přátelé, jsou
jako otec a syn, mentor a jeho student. S ostatními hasiči se pouští do pátrání po pachateli a
taky musí zajistit hladký průběh Velikonoc.
vstupné 120 Kč

SRDCE NA DLANI
neděle 24.7. ve 21.00h
ČR/2022, režie: Martin Horský, 95 minut, přístupný
V komedii Srdce na dlani se proplétá několik příběhů o lásce, která temperamentně zasáhne
do života starších, mladších i nejmladších hrdinů. A zamilují se dokonce i basseti Váleček a
Šalina. Věřím, že naše nová komedie udělá divákům v kinech radost a potěší je stejně jako
Ženy v běhu, vzkazuje divákům režisér a scenárista Martin Horský.
vstupné 120 Kč
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
sobota 30.7. ve 21.00h
USA/2022, režie: Jared Stern, 106 minut, české znění
uperpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a
bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti
unesen, musí Krypto přesvědčit roztrhanou smečku z útulku - ohaře Ace, břichaté prase PB ,
želvu Merton a veverku Chip - aby ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu
superhrdiny zachránit.
vstupné 140 Kč/ RV 504 Kč
HÁDKOVI
neděle 31.7. ve 21.00h
ČR/2022, režie: Vojtěch Moravec, 98 minut, nevhodné do 12 let
Když se sejde rodina, je to vždycky radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě
svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý
úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi. Zato jejich manželky se nemohou vystát a
vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Společně se musí domluvit na
dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i táta obou bratrů s důležitou novinkou.
vstupné 140 Kč
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