
červenec 2019 Začátek představení ve 21.30

středa Francie, Belgie, 2018 80 Kč
03.07. Co jsme komu zase udělali? nevhodné do 12 let

Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli
opustit Francii. Každý z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim mladí neodjeli
někam na druhý konec světa. Pokračování úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně rozesměje. 

pátek ČR, 2018 80 Kč
05.07. Po čem muži touží

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je
šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran.  

sobota USA, 2019 80 Kč
06.07. Psí domov

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí
a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne
vrátit se domů.  

středa USA, 2018 80 Kč
10.07. Venom přístupné od 12 let

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa
značky Marvel, mimozemský symbiont Venom. Jeho hostitelem je investigativní novinář Eddie Brock. 

pátek ČR, 2019 80 Kč
12.07. Ženy v běhu

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti 

sobota ČR, 2018 80 Kč
13.07. Když draka bolí hlava

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční
pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. 

středa ČR, 2018 80 Kč
17.07. Chata na prodej

Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. 

pátek USA/ Velká Británie, 2018 80 Kč
19.07. Bohemian Rhapsody nevhodné do 12 let

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i
jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v
roce 1985.  

sobota ČR, 2019 80 Kč
20.07. Cena za štěstí

Kdo platí za naše chyby? Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho
hledat a co mu obětovat?  



středa USA/ Francie/ Velká Británie, 2018 80 Kč
24.07. Johnny English znovu zasahuje

Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou
zmatky, chyby a omyly základním pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě? 

pátek ČR, 2018 80 Kč
26.07. Ten, kdo tě miloval

Komediálně laděná rodinná detektivka s předvánoční atmosférou ze známého lázeňského města, z Karlových Varů. 

sobota USA, 2019 80 Kč
27.07. Jak vycvičit draka 3

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka.
Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství. 

středa USA, 2018 80 Kč
31.07. Ticho před bouří

Na tomhle ostrově nikdo neumírá . . . dokud neporušíte pravidla. Thriller plný zvratů a vášní s oscarovými herci Matthew
McConaugheym a Anne Hathaway má všechny předpoklady stát se jedním z diváckých zážitků roku.  

změna programu vyhrazena


