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Program kina na srpen 2022
1.8.Po – 3.8.St – vždy v 17.30
/131 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
TOP GUN: MAVERICK
USA. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá
pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním
dramatu Top Gun: Maverick?
1.8.Po – pouze ve 20.00
/159 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
ELVIS
USA. Film Baze Luhrmanna "Elvis" o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho
komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks). Příběh se
zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke
slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe...
2.8.Út – 3.8.St – vždy ve 20.00
/97 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
HODNĚ ŠTĚSTÍ PANE VELIKÝ
USA. Nancy (Emma Thompson) za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál
za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čtení ženských
časopisů a studování odborné literatury se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v
tomto oboru a objedná si služby zkušeného profesionála. Jenže přesvědčit samu sebe je ta nejtěžší věc na
světě, a proto první setkání s panem Velikým v hotelovém pokoji dopadne trochu jinak, než Nancy
očekávala. Přesto je jasné, že chce tohoto neskutečně přitažlivého mladého muže vidět znovu, protože si u
něj začíná věřit a přestává pochybovat o svých touhách a pocitech...
4.8.Čt – 7.8.Ne – vždy v 15.30
/88 min./od 140,-/česky/příst./
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším
momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení
Mimoňů a superpadoucha Grua...
4.8.Čt – 5.8.Pá – vždy v 17.30
/87 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
ARTHUR: PROKLETÍ
Francie. Alex je už od dětství fanoušek filmu Arthur a Minimojové. Na svoje narozeniny ho jeho nejlepší
přátelé překvapí a vezmou do domu, kde se film točil. Nikdo z nich netuší, že jde o zlověstnou a smrtelnou
past. Z dětského snu se brzy stává hrůzná noční můra...
4.8.Čt – 7.8.Ne – vždy ve 20.00, 9.8.Út – 10.8.St – vždy v 17.30
/127 min./od 150,-/titulky/příst.15+/
BULLET TRAIN
USA. Brad Pitt jako nájemný zabiják Beruška, který je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se
mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány,
protože Beruška se při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se smrtícími
protivníky. Jejich cíle jsou vzájemně propojené, a zároveň protichůdné. Od režiséra filmu Deadpool 2,
Davida Leitche. Konec trati je pouze začátkem nepřetržité divoké a vzrušující jízdy napříč moderním
Japonskem...
6.8.So – 8.8.Po – vždy v 17.30, 9.8.Út – 10.8.St – vždy ve 20.00
/90 min./od 150,-/česky/příst./
STŘÍDAVKA
ČR. Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil Petr Nikolaev, autor filmů jako Báječná léta pod
psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená. Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek
a Kristina Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo současné partnery. Minulé páry spolu z
předešlých vztahů mají děti a střídavě se o ně starají se svými novými partnery. Jedním z úkolů pro všechny
je pak najít nového chlapa postavě Anny Polívkové, která během partnerského střídání zůstala na ocet.
Babičku jedné z postav, jíž začínají díky nastupujícímu alzheimerovi vypadávat myšlenky, hraje Eva
Holubová...

8.8.Po – pouze ve 20.00
/83 min./od 130,-/česky/příst./
PLANETA PRAHA
ČR. Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se tentokrát vydali na výpravu do
betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní
dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Kde se v Praze
vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do jaké
zimní skrýše se na Petříně schová roztomilý plch? A co roháč, najde svou partnerku v nočním reji zahradní
restaurace? Vydejte se na vzrušující výpravu pro celou rodinu za desítkami dalších zvířecích hrdinů, kteří
tajně žijí v naší metropoli...
11.8.Čt – 13.8.So – vždy v 15.30
/88 min./od 140,-/česky/příst./
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším
momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení
Mimoňů a superpadoucha Grua...
11.8.Čt – 12.8.Pá – vždy v 17.30
/93 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
BESTIE
USA. Doktor Nate Daniels (Idris Elba) vezme své dvě dospívající dcery na výlet do Jižní Afriky, do míst, kde
se seznámil s jejich mámou, která před nedávnem zemřela. Doufá, že výlet do divočiny jim pomůže tuhle
čerstvou ránu aspoň částečně zahojit. Na cestu do buše si vyberou toho nejlepšího průvodce, rodinného
přítele a zoologa, který zná v okolí každý kámen. Zpočátku cesta připomíná sen každého milovníka divokých
zvířat. Nálada se změní v okamžiku, kdy v jedné domorodé vesnici uvidí čerstvé následky řádění predátora s
hřívou. Mohutný lev si po bolestivém střetu s pytláky vzal do hlavy, že člověk je jeho největší nepřítel, a Nate
a jeho dcery to brzy poznají na vlastní kůži...
11.8.Čt – 12.8.Pá – vždy ve 20.00
/99 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
USA. Příběh zlovolné dívky Esther z hororu Sirotek dostává novou kapitolu. Vyšinutá žena Leena Klammer
je pro dobro světa zavřená v ústavu pro duševně choré kdesi v Estonsku. Vysoce inteligentní, promiskuitní
Leena je zlo v lidské podobě, trpí řadou psychických poruch a ve svých třiceti letech vypadá jako dítě.
Jednoho dne se jí brilantním způsobem povede z blázince utéct a rozhodne se naplnit svůj perfektní plán...
13.8.So – 14.8.Ne – vždy v 17.30
/131 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
TOP GUN: MAVERICK
USA. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá
pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním
dramatu Top Gun: Maverick?
13.8.So – 14.8.Ne – vždy ve 20.00
/90 min./od 150,-/česky/příst./
STŘÍDAVKA
ČR. Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil Petr Nikolaev, autor filmů jako Báječná léta pod
psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená. Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek
a Kristina Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo současné partnery. Minulé páry spolu z
předešlých vztahů mají děti a střídavě se o ně starají se svými novými partnery. Jedním z úkolů pro všechny
je pak najít nového chlapa postavě Anny Polívkové, která během partnerského střídání zůstala na ocet.
Babičku jedné z postav, jíž začínají díky nastupujícímu alzheimerovi vypadávat myšlenky, hraje Eva
Holubová...
14.8.Ne – pouze v 15.30
/86 min./od 140,-/česky/příst./
CESTA DO TVOJZEMÍ
ČR, SR. Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu
mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu
s přírodou...
15.8.Po – 16.8.Út – vždy v 17.30
/147 min./od 140,-/titulky/příst.15.+/
KRÁSKY Z DUBAJE
Polsko. Nejkrásnější vůně je vůně luxusu... Erotické drama plné vysokých podpatků, šampaňského,
značkových kabelek, neřestně upnutých šatů a samozřejmě sexu. Některé dívky se nespokojí s obyčejným
šedivým životem. Chtějí žít v přepychu a luxusu a jsou taky schopné vzít štěstí do vlastních rukou a něco pro
něj udělat. Stejně jako mladá žena, které se díky soutěži miss otevře kariéra luxusní společnice a možnost
vypadnout z běžného života...
15.8.Po – pouze ve 20.00
/100 min./od 140,-/česky/příst.12+/
PREZIDENTKA
ČR. Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), 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. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v
podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města
vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je...
16.8.Út – 17.8.St – vždy ve 20.00
/159 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
ELVIS
USA. Film Baze Luhrmanna "Elvis" o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho
komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks). Příběh se
zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke
slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe...
17.8.St – pouze v 17.30
/99 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
USA. Příběh zlovolné dívky Esther z hororu Sirotek dostává novou kapitolu. Vyšinutá žena Leena Klammer
je pro dobro světa zavřená v ústavu pro duševně choré kdesi v Estonsku. Vysoce inteligentní, promiskuitní
Leena je zlo v lidské podobě, trpí řadou psychických poruch a ve svých třiceti letech vypadá jako dítě.
Jednoho dne se jí brilantním způsobem povede z blázince utéct a rozhodne se naplnit svůj perfektní plán...
18.8.Čt – 20.8.So – vždy v 15.30
/89 min./od 140,-/česky/příst./
PRINCEZNA REBELKA
Francie. Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za
princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu za záchranou
korunního prince. Pro filmové dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.
18.8.Čt – 19.8.Pá – vždy v 17.30
/Čt – ve 2D od 130,-/
/147 min./od 150,-/česky/příst.12+/
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D
USA. Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na
otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prvního dílu, pod bedlivým dozorem
produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů...
18.8.Čt – 19.8.Pá – vždy ve 20.00
/130 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
NENE
USA. Malá koňská farma uprostřed kalifornské pouště a na ní dva sourozenci, kteří zažívají věci, nad nimiž
byste jen nevěřícně kroutili hlavou a říkali „Nene“. Mistr hororových překvapení a držitel Oscara za film Uteč
Jordan Peele natočil další film, který vás spolehlivě překvapí, šokuje a vyděsí...
20.8.So – 21.8.Ne – vždy ve 20.00
/Ne ve 2D od 140,-/
/119 min./od 150,-/česky/příst.12+/
THOR: LÁSKA JAKO HROM 3D
USA. 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...
20.8.So – 21.8.Ne – vždy v 17.30
/90 min./od 150,-/česky/příst./
HÁDKOVI
ČR. Co když se potkáte při té nejsmutnější události, která čeká každou rodinu? Dědeček rodu je na smrtelné
posteli a vy jste se postupně setkali za účelem přeměřování jeho bytu, abyste zjistili, kolik to hodí až jeho
srdce dobije. Co teprve, když vás u toho nachytá jeho syn – váš otec a oznámí vám, že dědeček má ještě
poslední přání – jet se svou rodinou k moři, protože ho ještě nikdy neviděl? Hrají: Sandra Nováková, Jakub
Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka, Lucie Polišenská...
21.8.Ne – pouze v 15.30
/88 min./od 140,-/česky/příst./
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším
momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení
Mimoňů a superpadoucha Grua...
22.8.Po – 24.8.St – vždy v 17.30
/131 min./od 150,-/titulky/příst.12+/
TOP GUN: MAVERICK
USA. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá
pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním
dramatu Top Gun: Maverick?

22.8.Po – pouze ve 20.00
/110 min./od 140,-/česky/příst.15+/
TŘI TYGŘI: JACKPOT
ČR.Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na
dobrodružnoucestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan
(Albert Čuba),citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské
policie Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák).
Stanou se z nichpřátelé, nebo rivalové?
24.8.Út – 24.8.St – vždy ve 20.00
/127 min./od 150,-/titulky/příst.15+/
BULLET TRAIN
USA. Brad Pitt jako nájemný zabiják Beruška, který je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se
mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány,
protože Beruška se při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se smrtícími
protivníky. Jejich cíle jsou vzájemně propojené, a zároveň protichůdné. Od režiséra filmu Deadpool 2,
Davida Leitche. Konec trati je pouze začátkem nepřetržité divoké a vzrušující jízdy napříč moderním
Japonskem...
25.8.Čt – 26.8.Pá – vždy v 15.30
/83 min./od 130,-/česky/příst./
PLANETA PRAHA
ČR. Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se tentokrát vydali na výpravu do
betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní
dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Kde se v Praze
vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do jaké
zimní skrýše se na Petříně schová roztomilý plch? A co roháč, najde svou partnerku v nočním reji zahradní
restaurace? Vydejte se na vzrušující výpravu pro celou rodinu za desítkami dalších zvířecích hrdinů, kteří
tajně žijí v naší metropoli...
25.8.Čt – 29.8.Po – vždy v 17.30, 30.8.Út – 31.8.St – vždy ve 20.00
/90 min./od 150,-/česky/příst.12+/
AFTER: POUTO
USA. Čtvrtá kapitola světového fenoménu After zastihne Tessu a Hardina na rozcestí. Pokud chtějí, aby
jejich láska přežila, budou muset nejprve zapracovat sami na sobě. Zavedou je ale jejich cesty zpět?
25.8.Čt – 26.8.Pá – vždy ve 20.00
/100 min./od 140,-/titulky/příst.15+/
POZVÁNKA DO PEKLA
USA. Po smrti své matky a bez příbuzných podstoupí Evie (Nathalie Emmanuel) test DNA… a objeví dlouho
ztraceného bratrance, o jehož existenci neměla tušení. Její nově nalezená rodina ji pozve na okázalou
svatbu na anglickém venkově, kde se nejprve se nechá svést svůdným aristokratickým hostitelem. Když
však odhalí zvrácená tajemství v historii své rodiny a znepokojivé úmysly skrývající se za jejich hříšnou
štědrostí, promění se její návštěva v noční můru a boj o přežití...
27.8.So – 28.8.Ne – vždy v 15.30
/88 min./od 140,-/česky/příst./
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším
momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení
Mimoňů a superpadoucha Grua...
27.8.So – 28.8.Ne – vždy ve 20.00
/120 min./od 150,-/česky/příst.12+/
ARVÉD
ČR. Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie a mimořádně vzdělaný
člověk s geniální pamětí. Film Arvéd vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle.
Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až k hranicím samotného pekla...
29.8.Po – pouze ve 20.00
/90 min./od 150,-/česky/příst./
STŘÍDAVKA
ČR. Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil Petr Nikolaev, autor filmů jako Báječná léta pod
psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená. Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek
a Kristina Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo současné partnery. Minulé páry spolu z
předešlých vztahů mají děti a střídavě se o ně starají se svými novými partnery. Jedním z úkolů pro všechny
je pak najít nového chlapa postavě Anny Polívkové, která během partnerského střídání zůstala na ocet.
Babičku jedné z postav, jíž začínají díky nastupujícímu alzheimerovi vypadávat myšlenky, hraje Eva
Holubová...
30.8.Út – 31.8.St – vždy v 17.30
/120 min./od 150,-/česky/příst.12+/
ARVÉD
ČR. Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie a mimořádně vzdělaný
člověk s geniální pamětí. Film Arvéd vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle.
Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až k hranicím samotného pekla...

1.9.Čt – 2.9.Pá – vždy v 15.30
/86 min./od 140,-/česky/příst./
CESTA DO TVOJZEMÍ
ČR, SR. Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu
mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu
s přírodou...
1.9.Čt – 2.9.Pá – vždy v 17.30
/Čt ve 2D od 140,-/
/119 min./od 150,-/česky/příst.12+/
THOR: LÁSKA JAKO HROM 3D
USA. 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...
1.9.Čt – 2.9.Pá – vždy ve 20.00
/90 min./od 140,-/česky/příst.15+/
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR. 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. Ze svého příšerného večírku se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou
Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu...
3.9.So – 4.9.Ne – vždy v 15.30
/89 min./od 140,-/česky/příst./
PRINCEZNA REBELKA
Francie. Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za
princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu za záchranou
korunního prince. Pro filmové dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.
3.9.So – 4.9.Ne – vždy v 17.30 /Ne ve 2D od 140,-/
/147 min./od 150,-/česky/příst.12+/
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D
USA. Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na
otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prvního dílu, pod bedlivým dozorem
produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů...
3.9.So – 4.9.Ne – vždy ve 20.00
/90 min./od 150,-/česky/příst.12+/
AFTER: POUTO
USA. Čtvrtá kapitola světového fenoménu After zastihne Tessu a Hardina na rozcestí. Pokud chtějí, aby
jejich láska přežila, budou muset nejprve zapracovat sami na sobě. Zavedou je ale jejich cesty zpět?
Změna programu vyhrazena! Vždy aktuálně na www.kinocrystal.cz

