ČTVRTEK 4. 7. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Martin Horský

ČTVRTEK18.7. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Peter Farrelly

ŽENY V BĚHU

ZELENÁ KNIHA

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání,
zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě
si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta.

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk" Vallelonga má mezi newyorskými Italy
pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don
Shirley si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického
Jihu 60. let. Originální komedie Zelená kniha získala získala tři Oscary včetně sošky pro
Nejlepší film.

KOMEDIE, RODINNÝ | ČESKO | 2019 | 93 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

SOBOTA 6.7. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Bryan Singer

BOHEMIAN RHAPSODY

DRAMA, KOMEDIE | USA | 2018 | 130 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 12 LET

SOBOTA 20.7. | 21:00 hod.| 70 Kč

ŽIVOTOPISNÝ, HUDEBNÍ | USA | 2018 | 134 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 12 LET
Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho
Mercuryho. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny Jejich příběh začíná
bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným,
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985.

NEDĚLE 7.7. | 21:00 hod. | 100 Kč

REŽIE: Dean DeBlois

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

MODERUJE: Filip Chlud

VELKÝ LETNÍ KVÍZ
ZÁBAVNÝ KVÍZ O HODNOTNÉ CENY

Již třetí ročník klasické zabávné vědomostní soutěže pod širým nebem. Bohaté občerstvení
zajištěno, 50L SUD PIVA PRO VÍTĚZE také a spoustu dalších cen a zábavy. Registrace týmů na
našem facebooku.

NEDĚLE 21. 7. | 21:00 hod. | 130 Kč

REŽIE: Jon Favreau

ANIMOVANÝ, DOBRODRUŽNÝ | USA | 2019 | 104 MINUT | ČESKÝ DABING

PREMIÉRA: LVÍ KRÁL

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii.
Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou.
Rozkošná bílá dračice Bleskoběska, doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem
promění z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu
neucítí nebezpečí pro všechny draky, které se ke břehům ostrova blíží...

Snímek Lví král od studia Disney, se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar,
původní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat.

ÚTERÝ 9.7. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Lilly a Lana Wachowski

ANIMOVANÝ, DOBRODRUŽNÝ | USA | 2019 | ČESKÝ DABING

ÚTERÝ 23.7. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Karel Zeman

MATRIX

CESTA DO PRAVĚKU

Matrix Thomas Anderson je normální mladý muž, který se jen snaží přežít v každodenním
shonu moderního velkoměsta. Jedné noci, se však do jeho spokojeného mozku zakousne
strašlivá noční můra. Zdá se mu, že byl proti své vůli vložen v podobě dat do počítače a všechno
to, co až dosud považoval za svůj osud, je jen vírem dat okolo několika tištěných spojů. Byl
skutečně vhozen do stroje? Kdo je za to zodpovědný? A pak je tu otázka nejdůležitější: pokud je
to všechno pravda, co se stane, až jeho věznitelé přijdou na to, že ji zná?

Cesta do pravěku Karla Zemana se vrací do kin. Stařičký film, který milovaly miliony dětí, prošel
digitálním restaurováním a září novými barvami. Díky kompletní technické renovaci dostala
Cesta do pravěku takovou podobu, jakou měla při své premiéře v roce 1955. Technici podnikli
s filmem podobnou dobrodružnou cestu proti proudu času jako jeho hrdinové.

AKČNÍ, SCI-FI | USA | 1999 | 131 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 15 LET

ČTVRTEK 11.7. | 21:00 hod. | 100 Kč

REŽIE: Dan Přibáň

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

DOKUMENTÁRNÍ | ČESKO | 2019 | 114 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ | OD 12 LET
Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč
kontinenty ve velkém stylu. Žlutý cirkus jede z Indie až domů. Překonává Himaláje i diktatury,
láme výškové rekordy i prchá před policií. Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně
dokazuje, že není třeba drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zažil jeden
z nejdojemnějších návratů.

NEDĚLE 14.7. | 21:00 hod.| 70 Kč

REŽIE: Marek Najbrt

POHÁDKA | ČESKO | 2018 | 99 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ
Aby byl na světě pořádek, má každý kraj svou pekelnou pobočku, kde Čertí brko zapisuje lidské
hříchy. Podpeklu města Pytlov se brko porouchá. Mladý čert Bonifác je vyslán s náhradou,
nechá se ale okrást krejčím Klouzkem, který se rozhodne, že peklo prostě zruší. Je na
Bonifácovi, aby osvobodil Pytlov, čerty i s Luciferem, a aby si získal krásnou Markétku.

REŽIE: K. Kölsch, D. Widmyer

ŘBITOV ZVIŘÁTEK

HOROR, THRILLER | USA | 2019 | 101 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 15 LET
Doktor Louis Creed se s manželkou a dětmi přestěhoval z velkoměsta na venkov, do velkého
domu na kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků. Zatímco lékař Louis se ke
smrti staví pragmaticky, jeho žena Rachel má po hrůzostrašných zážitcích z dětství s tématem
smrti obrovské problémy a chce před „vědomím konečnosti“ chránit své děti. Když soused,
Jud Crandall, najde ležet u cesty mrtvého kocoura jejich dcery Ellie, rodiče najednou nevědí, co
dceři říct. Jud Louisovi prozradí, že když kocoura co nejdřív pohřbí na zvířecím hřbitově,
nebudou jí muset říkat vůbec nic. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný. Divočejší. Nebezpečnější.

WWW.LETNIKINOSTRAZNICE.CZ

PÁTEK 26.7. | 21:00 hod. | 100 Kč

REŽIE: Anthony a Joe Russo

AVENGERES: ENDGAME

AKČNÍ, SCI-FI | USA | 2019 | 182 MINUT | ČESKÝ DABING | OD 12 LET
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil
Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel
zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.

NEDĚLE 28.7. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Bradley Cooper

ZRODILA SE HVĚZDA

HUDEBNÍ, DRAMA | USA | 2018 | 136 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 12 LET

ČERTÍ BRKO

ÚTERÝ 16.7. | 21:00 hod. | 100 Kč

DOBRODRUŽNÝ | ČESKOSLOVENSKO | 1955 | 93 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

V novém zpracování tragického milostného příběhu narazí ostřílený muzikant Jackson Maine
na mladou zpěvačku Ally a zamiluje se do ní. Ally právě uvažuje o tom, že se vzdá svého snu
stát se slavnou zpěvačkou… dokud ji ovšem Jackson nevytáhne na jeviště. Allyina kariéra se
sice začne rozjíždět, ale jejich vztah se rozpadá, jak Jackson svádí nerovný boj se svými
vnitřními démony.

ÚTERÝ 30. 7. | 21:00 hod. | 100 Kč REŽIE: J. Chin, E. Ch. Vasarhelyi

FREE SOLO

DOKUMENTÁRNÍ | USA | 2018 | 100 MINUT | ČESKÉ TITULKY

Free Solo je směsicí napínavého thrilleru a inspirativního životního příběhu sportovce, který si
klade fyzicky i psychicky náročné cíle a snaží se dosáhnout hranice nemožného. V období
začátku příprav na obtížný výstup se jeho aura nepřemožitelnosti, kterou si po desetiletí zdařile
budoval, nečekaně rozpadá. Vztah s novou přítelkyní znamená též změnu ve vnímání nebezpečí
úrazu a nezdarů. Vasarhelyiová a Chin umně a s citem zachycují hluboce lidské okamžiky
stejně jako životu nebezpečný výkon, to vše s excelentní, místy až závrať způsobující kamerou.
Výsledkem je triumf lidského ducha.

INFO@LETNIKINOSTRAZNICE.CZ

ČTVRTEK 1.8. | 21:00 hod. | 100 Kč

REŽIE: Tim Burton

ÚTERÝ 20. 8. | 21:00 hod. | 100 Kč

REŽIE: Gary Dauberman

DUMBO

ANNABELLE 3

Majitel cirkusu pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti , aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se
zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Záhy však Holt zjišťuje, že pod
nablýskaným povrchem zábavního podniku Dreamland, se skrývá nejedno temné tajemství.

Annabelle 3 je třetím pokračováním velmi úspěšné hororové série ve kterém se opět potkáváme s neblaze proslulou panenkou. Doposud bezpečně za posvěceným sklem uložená panenka
Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti a svět zažije další děsivý útok temných sil.

RODINNÝ | USA | 2019 | 112 MINUT | ČESKÝ DABING

HOROR | USA | 2019 | ČESKÝ DABING | OD 15 LET

NEDĚLE 4.8. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Bryan Singer

BOHEMIAN RHAPSODY

Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho
Mercuryho. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny Jejich příběh začíná
bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným,
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985.

REŽIE: Ladislav Smoljak

KOMEDIE | ČESOSLOVENSKO | 1980 | 85 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

Knikupec Dalibor Vrána se líbí ženám, a ty se zase líbí jemu, a protože je mužem činu, značnou
část jeho poctivě nabytého výdělku polknou alimenty. Svou svízelnou finanční situaci se
rozhodne vylepšit způsobem zcela originálním. Netrvá dlouho a stane se nepolapitelným
fantomem pražských (a později i mimopražských) restaurací, ...

REŽIE: Frank Darabont

VYKOUPENÍ Z VĚZNICE SHAWSHANK
DRAMA| USA | 1994 | 142 MINUT | ČESKÝ DABING

Strhující příběh o přátelství, naději a moudrosti Andy Dufresne přichází do vězení v Shawshanku jako nový vězeň podezřelý z vraždy. Spřátelí se s doživotně odsouzeným Redem a společně
se snaží přežít v nelidském prostředí vězeňského systému.

SOBOTA 10.8. | 17:00 hod. | 250 Kč / 300 Kč

KONCERT

GAIA MESIAH | TTIOT

Peacock in da Park dospěl do svého druhého ročníku a opět se máme na co těšit. Do Strážnice
totiž poprvé zavítá dnes již legendární crossover rock pecka GAIA MESIAH, která vydala po 11
letech novou desku EXCELLENT MISTAKE, doprovodí je THE TRUTH IS OUT THERE, kteří jsou
naopak ve Strážnici staří známí a přivezou nám také své zbrusu nové album ALL LITTLE
REVOLUTIONS. Samozřejmě se dočkáme i dalších kapel, afterparty a nevšedních gastro
zážitků. Pro více informací a předprodej vstupenek sledujte naše web a facebook.

REŽIE: David Leitch

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
AKČNÍ | USA | 2019 | ČESKÉ TITULKY | OD 12 LET

Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile svou první samostatnou jízdu, v níž se Dwayne
Johnson a Jason Statham vrací jako Luke Hobbs a Deckard Shaw ve filmové akci Rychle
a zběsile: Hobbs a Shaw.

PÁTEK 16.8. | 21:00 hod. | 130 Kč

REŽIE: Quentin Tarantino

PREMIÉRA: TENKRÁT V HOLLYWOODU
KOMEDIE, DRAMA | USA | 2019 | 165 MINUT | ČESKÉ TITULKY

Film natočen na motivy skutečných událostí, odehrává se koncem 60. let. Hlavními postavami
jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth. Slávu si
slibují od slavné a krásné sousedky herečky Sharon Tate. Sharon je ale zanedlouho zavražděna
fanatickým sériovým vrahem Charlesem Mansonem a jeho "rodinou".

NEDĚLE 18.8. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Radek Bajgar

TERORISTKA

KOMEDIE, DRAMA | ČESKO | 2019 | 95 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ | OD 12 LET
Hlavní hrdinkou černé komedieje Marie, učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce
připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani starostka,
sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne. Brzy však zjistí,
že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky.

WWW.LETNIKINOSTRAZNICE.CZ

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje
Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese svižnou a strhující akci.

SOBOTA 24.8. | 19:00 hod. | 300 Kč / 350 Kč

DIVADLO

RYCHLÉ ŠÍPY

Rychlé šípy se staly okamžitě po premiéře jednou z nejúspěšnějších komedií Slováckého
divadla. Vidět na vlastní oči Mirka Dušína i se svými věrnými přáteli stejně jako zrádné
Bratrstvo kočičí pracky se stalo lákadlem nejen na domovské scéně Slováckého divadla, ale
i mimo ni. Proto je nám velkou ctí přívítat toto unikátní představení v atmosféře pod širým
nebem a zprostředkovat vám tak naprosto ojedinělý zážitek. Předprodej vstupenek na našem
webu a facebooku.

NEDĚLE 25.8. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Karel Janák

LOVEní

ROMANTICKÝ, KOMEDIE | ČESKO | 2019 | 106 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ
Jak poznat toho pravého? Eliška se vdává, čeká na svůj velký moment, jenomže ženich
v rozhodující chvíli uteče od oltáře. Zdrcená nevěsta má naštěstí kamarádku, která přesně ví,
co dělat. A začíná LOVEní. Hledá se láska, Zn.: Spěchá.

ÚTERÝ 27.8. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Damien Chazelle

PRVNÍ ČLOVĚK

ŽIVOTOPISNÝ, DRAMA | USA | 2018 | 141 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 12 LET

CROSSOVEROVÁ KAPELA | ALTERNATIVE / INDIE

ÚTERÝ 13.8. | 21:00 hod. | 130 Kč

ALADIN

SLOVÁCKÉ DIVADLO | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | 120 MINUT

VRCHNÍ, PRCHNI!

ČTVRTEK 8.8. | 21:00 hod. | 100 Kč

REŽIE:
ONDŘEJ
HUDEČEK
REŽIE: Guy
Ritchie
MODERUJE:
Filip
Chlud

RODINNÝ, MUZIKÁL | USA | 2019 | 128 MINUT | ČESKÝ DABING

ŽIVOTOPISNÝ, HUDEBNÍ | USA | 2018 | 134 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 12 LET

ÚTERÝ 6. 8. | 21:00 hod. | 70 Kč

ČTVRTEK 22.8. | 21:00 hod. | 100 Kč

Život prvního člověka na Měsíci se neměří pouze jednou slavnou větou. Podívejte se na strhující
příběh Neila Armstronga, pro kterého první úspěšná mise Apolla znamenala také způsob, jak
se vyrovnat s velkou osobní tragédií.

STŘEDA 28. 8. | 20:30 hod. | 300 Kč

CESTOPISNÝ VEČER

VANDRÁCI /VAGAMUNDOS/

PAVEL LIŠKA | JAN RÉVAI | HYNEK BERNARD | LIVE

Říkají si Vandráci - Vagamundos Herci Pavel Liška, Honza Révai a režisér Hynek Bernard – tři
měsíce vandrovali po střední Americe. Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat
místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané. Cestopisný OPEN AIR večer s vandráky,
kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu
na Prima COOL. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.

ČTVRTEK 29. 8. | 21:00 hod. | 100 Kč

REŽIE: Chad Stahelski

JOHN WICK 3

AKČNÍ, KRIMI | USA | 2019 | 130 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 15 LET

Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick v patách celou armádu
lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co porušil
pravidla a zabil člena tajného mezinárodního spolku nájemných vrahů High Table se z Johna
Wicka stává excommunicado - psanec, který je terčem zabijáků po celém světě. Připravte se na
válku!

SOBOTA 31. 8. | 21:00 hod. | 70 Kč

REŽIE: Jiří Menzel

NA SAMOTĚ U LESA

RODINNÝ | ČESKOSLOVENSKO | 1976 | 95 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

Hrdiny jsou manželé Oldřich a Věra Lavičkovi, kteří se svými dětmi Petříkem a Zuzankou
odjíždějí do Loukova na chalupu svého známého, inženýra Radima Zvona. Chtějí také koupit
chalupu a doufají, že jim Zvon pomůže. Nakonec si vyhlédnou malebnou chalupu dědy
Komárka, který souhlasí, že ji prodá a zatím pronajme Lavičkovým jednu místnost. Lavičkovi se
rozhodnou strávit na chalupě dovolenou.

INFO@LETNIKINOSTRAZNICE.CZ

