srpen 2020
sobota

1.8.

Příliš osobní známost

Zelená kniha

Komedie/romantický ČR 2020, 107 min, česky,
přístupné od 15 let, 90 Kč

Road movie/komedie USA 2019, 130 min, s titulky,
nevhodné do 12 let, 90 Kč

od 21:00

Natálie je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou. Její
život nabírá nový směr, když potká okouzlujícího podnikatele a vdovce Marka,
láska na sebe nenechá dlouho čekat. Jejich soužití je téměř idylické až na to,
že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchyně.

středa

5.8.

Rambo: Poslední krev

John Rambo se konečně vrátil domů. Usadil se na ranči v Arizoně.
od 21:00 Dcera jeho přítele nedbá na výstrahy a vydá se za hranice
do Mexika, kde ji unese místní mafie. Únosy dívek pro nucenou prostituci provádí
zločinci v Mexiku celkem běžně, v tomhle případě ale měli obrovskou smůlu.

pátek

7.8.

Cesta za živou vodou

Pohádka/fantasy NOR 2020, 99 min, česky, 90 Kč

Espen a Kristin se vydají hledat bájný zámek Soria Moria. Zde
od 21:30
se podle dávných pověstí ukrývá pramen zázračné živé vody
a s její pomocí chce Espen zachránit život krále, královny i svých bratrů.
Ale existuje vůbec takový zámek? A je v něm živá voda? A tak se vypraví
na dobrodružnou cestu.

sobota

8.8.

od 21:00

Modelář

Psychologický/thriller ČR 2020, 110 min, česky,
nevhodné do 12 let, 90 Kč

středa

12.8.

Poslední aristokratka

Komedie ČR 2019, 110 min, česky, 90 Kč

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá dávné rodové
sídlo - zámek Kostka. Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek
nachází ve stavu pozvolného rozkladu. Rodina stojí před těžkou volbou, zda
generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit
zámek Kostka zachránit.
od 21:00

pátek

14.8.

Přes prsty

Komedie ČR 2019, 101 min, česky, nevhodné do 12 let, 90 Kč

Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu skoro
všechno. Mladší Pavle začínají tikat biologické hodiny a chce
co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť,
když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy. Všechno ale stejně
nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí.
od 21:00

sobota

15.8.

Rodinný, Německo 2020, 100 min, česky, 90 Kč

pátek

21.8.

Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou
od 21:00
známá dvojka po celém okolí. Když se rodina musí přestěhovat
do malého bytu, kam mají psi přísný zákaz, Lassie nemůže jít s nimi. Novému
majiteli ale Lassie uteče a rozběhne se zpátky domů.

3Bobule

Komedie ČR 2020, 100 min, česky, 100 Kč

sobota

22.8.

Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči od 21:00
dvojčat a majiteli vinařství. Honza se po letech setkává
s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy
Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Klára bojuje
s předsudky okolí, které nevěří, že žena může dělat kvalitní víno a překročit
stín svého otce.

Dámský klub

Jiří Mádl a Kryštof Hádek provozují prosperující půjčovnu dronů.
Drony ve filmu monitorují elektrárny nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou
rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně
jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.

19.8.

od 21:00
Podvodníček Tony má pověst chlápka, který dokáže vyřešit
každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista si ho proto najímá jako
řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let.
Aby překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz
předsudky a humorné přešlapy. Originální komedie oceněná třemi Oscary.

Lassie se vrací

Akční USA 2019, 91 min, česky, přístupné od 15 let, 90 Kč

středa

Komedie USA 2018, 103 min, česky, nevhodné do 12 let, 90 Kč

středa

26.8.

Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí společná záliba v knihách. od 21:00
Když se ponoří do erotického románu „Padesát odstínů šedi“,
obrátí to jejich unavené životy vzhůru nohama. Diane nedávno ovdověla, Vivian
si bez závazků užívá společnost mužů, Sharon se snaží vzpamatovat z rozvodu
a manželství Carol spěje po 35 letech neodvratně ke konci.

Psí veličenstvo

Animovaný BE 2019, 93 min, česky, 90 Kč

pátek

28.8.

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když
od 21:00
ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou
cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.

Chlap na střídačku

Komedie ČR 2020, 109 min, česky, nevhodné do 12 let, 90 Kč

sobota

29.8.

Šťastně vdaná Zuzana zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu od 21:00
poměr s jinou ženou. Neváhá a rozhodne se svou sokyni navštívit
a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Navrhne jí, že si rozdělí péči o Jirku
a udělají z něj chlapa na střídačku. Co se všem zdá zpočátku jako perfektní
plán, se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.

Dolittle

Rodinný/dobrodružný USA 2020, 102 min, česky, 90 Kč

Doktora Dolittla povolají k nemocné královně, ale lék se nalézá
pouze na mýty opředeném exotickém ostrově. Dolittle se musí
vydat na dobrodružnou plavbu do neznáma. Samozřejmě v doprovodu svých
zvířecích přátel. V patách mu chvátá banda nepřátel, která chce jeho plán překazit.
od 21:00
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