Srpen 2021
2. - 4.8., pondělí – středa

MATKY

CHEB

od 18:00 9. - 11.8., pondělí – středa

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

od 20:30 19. - 22.8. čtvrtek – neděle

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU

od 16:30 26. - 29.8., čtvrtek – neděle

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU

od 16:30

Jaké to je být v dnešní době mámou dětí a k tomu Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí Když je lidem nejhůř a nejsou po ruce žádní super- Když je lidem nejhůř a nejsou po ruce žádní supertak, jak si představovali a rozhodnou se vyřešit svou hrdinové, pomůžou psí záchranáři.
hrdinové, pomůžou psí záchranáři.
ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být
Animovaná pohádka. Režie: C. Brunker.
matkou a nezbláznit se z toho. Režie: V. Moravec. krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Animovaná pohádka. Režie: C. Brunker.
Režie: P. Hartl. Hrají: H. Čermák, M. Pechlát,
Premiéra, 88 min,USA,dabing,přístupný,vst: 160 Kč Premiéra,88 min,USA,dabing,přístupný,vst: 160 Kč
Hrají: H. Vagnerová, P. Hřebíčková, S. Nováková.
D. Švehlík, M. Hofmann, D. Kolářová, K. Boková.
95 minut, ČR, od 12 let, vstupné: 160 Kč
od 18:30
VEČÍREK
od 18:30 CANDYMAN
115 minut, ČR, od 12 let, vstupné: 160 Kč
Kultovní hrdina všech strašidelných historek, jehož
BLACK WIDOW
od 20:30
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci.
poznávacím znakem je zlověstný hák natřený
Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila zapomenu- 12. - 15.8., čtvrtek – neděle
od 16:30 Místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní
a roj včel. Stačí ho pětkrát vyvolat před zrcatou minulost Black Widow, a proto se musí vydat na MATKY
prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, medem
a on se objeví - tentokrát v galerii moderního
cestu napříč celým světem. Režie: C. Shortland.
Jaké to je být v dnešní době mámou dětí a k tomu
který už nikdy nedorazí a účastníci večírku se za ním dlem
Režie: N. DaCosta. Hrají: Y. Abdul-Mateen II.
Hrají: S. Johansson, F. Pugh.
ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být
společně vydávají autobusem. Režie: M. Suchánek. umění.
137 minut, USA, dabing, od 12 let, vstupné: 170 Kč matkou a nezbláznit se z toho. Režie: V. Moravec.
Hrají: J. Langmajer, T. Dyková, K. Roden, M. Taclík. Premiéra, 91 min, USA, titulky, od 15 let, vst: 160 Kč
Premiéra, 90 minut, ČR, přístupný, vstupné: 160 Kč ZÁTOPEK
od 20:30
5. - 8.8., čtvrtek – neděle
od 16:00 Hrají: H. Vagnerová, P. Hřebíčková, S. Nováková.
95 minut, ČR, od 12 let, vstupné: 160 Kč
REMINISCENCE
od 20:30 Film zachycuje stěžejní momenty atletova sportovCROODSOVI: NOVÝ VĚK
ního i soukromého života a spojuje se v komplexní
FREE GUY
od 18:20 Jeden vědec objeví způsob, jak znovu prožít svou
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může
Bankovní úředník zjistí, že je ve skutečnosti nehratel- minulost, a pomocí této technologie hledá svou dlouh- portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho
nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude
poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen
nou postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát se o ztracenou lásku. Režie: L. Joy. Hrají: H. Jackman.
dobře, v jeskyni nejlíp“. Režie: J. Krawford.
který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde Premiéra,116 min,USA, titulky, od 12 let, vst.: 160 Kč na atletickém oválu. Režie: D. Ondříček.
95 minut, USA, dabing, přístupný, vstupné: 160 Kč hrdinou,
neexistují žádná omezení a kde je vše dovoleno mu- 21.8., sobota
od 14:30 Hrají: V. Neužil ml., M. Issová, R. Mikluš, J. Šimek.
Premiéra, 130 minut, ČR, přístupný, vstupné:170 Kč
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
od 18:00 sí zachránit svět. Režie: S. Levy. Hrají: R. Reynolds.
DIVOKÝ
SPIRIT
Premiéra,108
min,USA,dabing,od
12
let,
vst.:
160
Kč
28.8., sobota
od 14:30
Těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů
Lucky se vrací do rodného Miradera, kde potká mussvěta DC, kteří umírají touhou zachránit svět.
DRAČÍ ZEMĚ
DENÍČEK
MODERNÍHO
FOTRA
od
20:30
tanga
Spirita,
tvora
stejně
divokého
a
nespoutaného,
Režie: J. Gunn. Hrají: M. Robbie, J. Kinnaman.
Drak, zlodějíček a horský šotek se vydávají na
Premiéra,132 min, USA, titulky,od 15 let, vst:170 Kč Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Na- jako je ona sama. Zrodí přátelství s velkým „P“, které dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení dračí
taša dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a pro- ukončí až příjezd nelítostného obchodníka.
VYŠEHRAD: Seryjál
od 20:30 to péči o novorozence převezme Dominik, který díky Animovaný pohádka. Režie: E. Bogan, E. Torresan. země. Animovaná pohádka. Režie: T. Eshed.
Sledujte Laviho v podání J. Štáfka v možná nejhorší soužití s malým človíčkem objeví, kolik podob může 98 min, USA, dabing, přístupný, vstupné: 160 Kč
Premiéra, 91 min, DE,dabing, přístupný, vst.:160 Kč
situaci, ve které se dosud ocitl. Když svlečený jen v mít láska. Režie: J. Haluza. Hrají: T.Ramba, J.Mádl.
29.8., neděle
od 14:30
22.8.,
neděle
od
14:30
tílku a trenkách, si snaží vzpomenout, co ho do této Premiéra, 97 minut, ČR, přístupný, vstupné: 160 Kč
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
situace přivedlo. Režie: J. Štáfek, M. Koop
14.8., sobota
od 14:30 CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Hrají: J. Štáfek, J. Prachař, Š. Vaculíková, J. Nosek.
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepo- Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací
Premiéra, 83 minut, ČR, od 15 let, vstupné: 160 Kč CROODSOVI: NOVÝ VĚK
chybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude dobře, roztomilý a oblíbený králičí lump Petr. Animovaná
pohádka. Režie: W. Gluck.
v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji.
7.8., sobota
od 14:00 „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“, tvrdí táta Gurg…
Premiéra, 93 min, USA, dabing, přístup., vst.:160 Kč
Animovaná pohádka. Režie: J. Krawford.
Animovaná pohádka. Režie: J. Krawford.
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
95 minut, USA, dabing, přístupný, vstupné: 160 Kč 95 minut, USA, dabing, přístupný, vstupné: 160 Kč
Králíček Petr se vydá do světa, kde mu jeho lumpár- 15.8., neděle
30.8. - 1.9., pondělí – středa
od 17:30
od 14:30
ny nikdo nevyčítá. Když se jeho rodina rozhodne dát
23. - 25.8. pondělí – středa
od 18:00 ZÁTOPEK
všechno v sázku, aby ho našla, musí se Petr rozhod- KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Film zachycuje stěžejní momenty atletova sportovPRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
nout, jaký králíček chce vlastně být. Režie: W. Gluck. Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací
ního i soukromého života a spojuje se v komplexní
Nová česká komedie o krizi středního věku plná
Premiéra, 93 min, USA, dabing, přístup., vst.:160 Kč roztomilý a oblíbený králičí lump Petr. Animovaná
Režie: W. Gluck.
odvážných úkolů. Režie: P. Hartl. Hrají: H. Čermák, portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho
8.8., neděle
od 14:00 pohádka.
poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen
Premiéra, 93 min, USA, dabing, přístup., vst.:160 Kč M. Pechlát, D. Švehlík, M. Hofmann, D. Kolářová,
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
na atletickém oválu. Režie: D. Ondříček.
K. Boková, J. Kolesárová, P. Polnišová.
od 18:00 115 minut, ČR, od 12 let, vstupné: 160 Kč
Králíček Petr se vydá do světa, kde mu jeho lumpár- 16. - 18.8. pondělí – úterý
Hrají: V. Neužil ml., M. Issová, R. Mikluš, J. Šimek.
ny nikdo nevyčítá. Když se jeho rodina rozhodne dát GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
23. a 25.8. pondělí a středa
od 20:30 Premiéra, 130 minut, ČR, přístupný,vstupné: 170 Kč
všechno v sázku, aby ho našla, musí se Petr rozhod- Příběh psí pravdy, lásky a naděje.„Jsem Gump a byl TEMNÝ DŮM
VEČÍREK
od 20:00
nout, jaký králíček chce vlastně být. Režie: W. Gluck. jsem toulavej pes...“ On vlastně každý pes je v sobě
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci.
Premiéra, 93 min, USA, dabing, přístup., vst.:160 Kč tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí. Beth se vzpamatovává z nečekané smrti svého
manžela, zůstává sama v domě u jezera, který pro ni Místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní
Režie: F. A. Brabec. Hrají: B. Polívka, E. Holubová. postavil. Začíná však odhalovat jeho znepokojující
prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi,
9. - 11.8., pondělí – středa
od 18:00 90 minut, ČR, přístupný, vstupné: 160 Kč
tajemství. Režie: D. Bruckner. Hrají: R. Hall.
který už nikdy nedorazí a účastníci večírku se za ním
VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE
SMRT VE TMĚ 2
od 20:30 Premiéra,108 min, USA, titulky, od 15 let,vst.: 160 Kč společně vydávají autobusem. Režie: M. Suchánek.
Budoucnost lidské rasy je v ohrožení. Do vesmíru je Pokračování úspěšného hororu se odehrává několik 24.8., ůterý
od 20:30 Hrají: J. Langmajer, T. Dyková, K. Roden, M. Taclík.
Premiéra, 90 minut, ČR, přístupný, vstupné: 160 Kč
vyslaná skupina mužů a žen.Když však odhalí tajem- let od násilného vniknutí do domu, kde Norman žije
ství mise, na lodi nastane chaos. Režie: N. Burger. v tichém ústraní, dokud ho nedostihnou vlastní hří- VARY VE VAŠEM KINĚ
Upozorňujeme na ukončení platnosti
chy z minulosti. Režie: R. Sayagues. Hrají: S. Lang. film k 55. Karlovarskému Filmovému Festivalu
Hrají: C. Farell, T. Sheridan, L. R. Depp.
bonusových karet SvětClubu k 31.12.2021
Premiéra, 108 min,USA, titulky,od 12 let,vst.:160 Kč Premiéra, 90 min,USA, titulky, od 12 let, vst.: 160 Kč Film bude upřesněn. Festivalové vstupné.
Tento program také najdete na www.kinosvet.cz s možností online rezervace. Rezervace vstupenek od 16:00 do 20:30 hod. na tel.č.: 354437722 nebo v kině. Rezervované vstupenky si zakupte
v co nejkratším termínu. Vaše rezervace vstupenek bude automaticky zrušena hodinu před představením. Informace uvedené u titulu filmu jsou bez záruky. Změna programu vyhrazena.

