
21:00 hod. | 130 Kč

3.7.
PÁTEK

Po mnoha sklizních… Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku, vinobraní. 
Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.  Honza se za dramatic-
kých okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou, který mu zatají, že svého pubertálního 
syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu, 
co se neviděli.

KOMEDIE | ČR | 2020 | 101 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

5.7.
NEDĚLE

Každoroční pánská jízda tří otců se vlivem razantního zásahu manželek stává něčím jako 
mateřskou školou v zimní přírodě. Jejich výchovné metody jsou velmi svérázné a vyvolávají 
plno zmatků a úsměvných situací.

KOMEDIE / RODINNÝ | ČSR | 1982 | 82 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

21:00 hod. | 70 Kč

20:45 hod. | 90 Kč

1.8.
SOBOTA

Prosťáček Forrest Gump je typický obyčejný muž, který od dětství dělal, co se mu řeklo. Do 
života si tak odnesl několik ponaučení své pečlivé maminky a osvědčené pravidlo, jež se mu 
hodí mnohokrát v nejrůznějších situacích: Když se dostaneš do problémů, utíkej. Forrest 
proutíká školou, jako hráč amerického fotbalu i univerzitou, potom peklem vietnamské války 
a zoufalstvím nad matčinou smrtí.

DRAMA / KOMEDIE / ROMANTICKÝ | USA | 1994 | 142 MIN | ČESKÝ DABING

7.7.
ÚTERÝ

Sofistikovaná akční komedie sleduje příběh britského drogového krále Mickeyho Pearsona, 
který se snaží prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů.

AKČNÍ / KRIMI | USA | 2019 | 113 MIN | ČESKÉ TITULKY

21:00 hod. | 90 Kč

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do 
baráku i do života a rodina už ho má plné zuby. Ale i srdce.

21:00 hod. | 130 Kč

9.7.
ČTVRTEK

KOMEDIE | ČR | 2020 | 111 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

 21:00 hod. | 70 Kč

10.7.
PÁTEK

Dva spolubydlící hlupáci, kteří si šetří na vysněný obchod s červy, přišli díky smůle a vlastní 
nešikovnosti o zaměstnání a nyní se vydávají napříč Amerikou, aby odevzdali původní majitel-
ce její ztracený kufřík plný peněz. Nic nevadí, že sami mají prázdné peněženky, ještě prázdněj-
ší hlavy a dvojici zloduchů v patách.

KOMEDIE / ROAD MOVIE | USA | 1994 | 107 MIN | ČESKÝ DABING

21:00 hod. | 90 KčSOBOTA

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a Freddieho 
Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky 
čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. 

DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ / HUDEBNÍ | USA, GB | 2018 | 134 MIN | ČESKÉ TITULKY

11.7.

 21:00 hod. | 90 Kč

12.7.
NEDĚLE

Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky 
Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak 
Katie začala tloustnout, na nějaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko. 
Jelikož bylo naprosto bezbranné a neschopné, začal ho Max na každém kroku hlídat a 
chránit. Kvůli starostem si vytvořil nervový tik, na který veterinář naordinoval pobyt na 
venkově. Veliká chyba!

ANIMOVANÝ / KOMEDIE / RODINNÝ | USA | 2019 | 86 MIN | ČESKÝ DABING

 21:00 hod. | 90 Kč

14.7.
ÚTERÝ

Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který 
si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně....

ŽIVOTOPISNÝ / DRAMA / HUDEBNÍ | GB, CAN, USA | 2019 | 121 MIN | ČESKÉ TITULKY

Příběh Bucka, psa hýčkaného svým pánem i jeho rodinou. Jeho život se však rázem změní ve 
chvíli, kdy je ze svého domova v prosluněné Kalifornii unesen a prodán do mrazivé divočiny 
kanadského Yukonu.

16.7.
ČTVRTEK

DOBRODRUŽNÝ / DRAMA / RODINNÝ | USA | 2020 | 100 MIN | ČESKÝ DABING

21:00 hod. | 90 Kč

17.7.
PÁTEK

John Travolta a Olivia Newton-John v hlavních rolích slavného amerického muzikálu 
Pomáda z roku 1978,  který patřil v době svého uvedení k nejnavštěvovanějším snímkům ve 
všech zemích.

MUZIKÁL / ROMANTICKÝ / KOMEDIE | USA | 1978 | 106 MIN | ČESKÝ DABING

21:00 hod. | 70 Kč

21:00 hod. | 70 Kč

18.7.
SOBOTA

Příběhy jedné historické generace - stárnoucích rodičů, dospívající mládeže a malých dětí.  
Film vyprávěný očima dospívajícího chlapce se odehrává na konci 60. let. Otec chlapce je 
voják, komunista a příliš svému synovi nerozumí. Soused je bývalý voják, nesnáší komunisty 
a své dceři rovněž nerozumí. Nová generace má jiné ideály než generace předchozí.

KOMEDIE / DRAMA | ČR | 1999 | 116 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

Satirická krimi komedie Na nože zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřo-
vání záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho 
blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Daniel Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřová-
ní každého člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než se zpočátku zdálo.

27.8.
KOMEDIE / KRIMI / DRAMA / THRILLER / MISTERIÓZNÍ | USA | 2019 | 131 MIN | ČESKÉ TITULKY

20:45 hod. | 90 KčČTVRTEK

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA WWW.LETNIKINOSTRAZNICE.CZ INFO@LETNIKINOSTRAZNICE.CZ FACEBOOK/ INSTAGRAM @LETNIKINOSTRAZNICE KDE SE NACHÁZÍME: ZÁMECKÝ PARK STRÁŽNICE ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE PROMÍTÁNÍ RUŠÍ, VSTUPNÉ SE VRACÍ

V pokračování Zombielandu projde naše čtveřice zabijáků komickým zmatkem přes Bílý dům 
a srdce země. Střetnou se nejen se spoustou nových zombie, kteří od prvního filmu vznikli, 
ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je ale ohrožují narůstající problémy jejich 
vlastní, chatrné improvizované rodiny.

21:00 hod. | 90 KčNEDĚLE

Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, 
kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho 
magického.

ANIMOVANÝ / KOMEDIE / RODINNÝ / FANTASY | USA | 2020 | 113 MIN | ČESKÝ DABING

19.7.

 20:30 hod.

21:00 hod. | 90 Kč

21.7.

Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně přímočarou kariéru. 
Jedním z prvních kroků je členství v organizaci Hitlerjugend, cíl je jednoduchý: stát se řádným 
a plnohodnotným nacistou. A tím chce být i desetiletý kluk Jojo. Dokud nezjistí, co jeho matka 
skrývá v podkroví.

KOMEDIE / DRAMA / VÁLEČNÝ | USA, NOVÝ ZÉLAND, ČR | 2019 | 108 MIN | ČESKÉ TITULKY

ÚTERÝ

21:00 hod. | 130 Kč

23.7.
ČTVRTEK

Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava 
Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností.

DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ | ČR | 2020| 100 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

 21:00 hod. | 90 Kč

24.7.
PÁTEK

Jeff "Dude" Lebowski je nejlenivější chlápek z Los Angeles. Miluje bowling, koktejl zvaný Bílý 
medvěd, marihuanu a svůj koberec. Díky shodě jmen je považován za boháče, který se shodou 
neskutečných náhod stane obětí vydírání.

KOMEDIE / KRIMI | USA,GB | 1998 | 117 MIN | ČESKÝ DABING

 20:30 hod.

21:00 hod. | 70 Kč

25.7.
SOBOTA

Jiří Kroupa, mistr v továrně na zemědělské stroje, by mohl povýšit - musel by ovšem 
vystudovat večerní průmyslovku. Pan Kroupa se tomu vehementně brání, nakonec se však 
dá zapsat.

KOMEDIE | ČESKOSLOVENSKO | 1976 | 93 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

20:45 hod. | 130 Kč

21.8.
PÁTEK

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k 
obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, 
zaujme místo svého nemocného otce.

DOBRODRUŽNÝ / DRAMA / RODINNÝ | USA | 2020 | 106 MIN | ČESKÝ DABING

21:00 hod. | 90Kč

28.7.
ÚTERÝ

Když Cecilia pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Uvědomí si, že má-li přežít, 
musí utéct. Když se dozví, že to její partner neunesl a spáchal sebevraždu, konečně může 
volně žít. Tak proč se kolem ní dějí věci, jež nedokáže vysvětlit a které mají čím dál děsivější 
průběh a důsledek?

HOROR / THRILLER / SCIFI | USA | 2020 | 125 MIN | ČESKÉ TITULKY

Klára Kolouchová v loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala na druhou 
nejvyšší horu světa – na nebezpečnou K2. Co pohání ženu, manželku a matku dvou dětí do 
souboje s obávaným zabijákem? Kam až dosahuje právo splnit si svůj osobní sen? Mohou být 
vlastně ženy při jeho plnění stejně sobecké jako muži? Odpověď na otázky a pohled na 
jedinečnou cestu až na vrchol K2 přináší dokument renomované filmařky Jany Počtové

21:00 hod. | 130 Kč

30.7.
ČTVRTEK

DOKUMENTÁRNÍ | ČR | 2020 | 93 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

HUDEBNÍ KONCERT

8.8.
SOBOTA

Již čtvrtý ročník hudebního festivalu Peacock in da Park je tady a opět se máme na co těšit. 
Do Strážnice zavítají zvučná jména jako rocková kapela MŇÁGA A ŽĎORP, MINUS123MINUT a 
další. Kapela minus123minut ve své hudbě propojuje více žánrů, zejména ovšem jazz, blues, 
funky a world music. Vstupenky v předprodeji 350Kč na místě 450Kč. Pro více informací a 
předprodej vstupenek sledujte náš web a facebook.

ŽIVĚ: MŇÁGA A ŽĎORP, MINUS123MINUT
17:00 hod. | 350 Kč / 450 Kč

ÚTERÝ28.8.
PÁTEK 20:45 hod. | 90 Kč

AKČNÍ / KOMEDIE / HOROR | USA | 2019 | 99 MIN | ČESKÉ TITULKY

Hlavní zbraní hrdiny  je jediné slovo - TENET. Vydává se na extrémně kompliko-
vanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe.

21:00 hod. | 130 Kč

31.7.
PÁTEK

AKČNÍ / DRAMA / SCI-FI | USA | 2020 | ČESKÉ TITULKY

20:45 hod. | 90 Kč

2.8.
NEDĚLE

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne 
najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry 
zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou 
možností, jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě.

POHÁDKA | ČR | 2019 | 95 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

4.8.
ÚTERÝ

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně 
zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask. 
Správná psychoušská jízda může začít!

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KRIMI / KOMEDIE | USA | 2020 | 109 MIN | ČESKÉ TITULKY

20:45 hod. | 90 Kč

Komedie o mladé čarodějnici, která dala přednost životu mezi lidmi před výsadami nadpřiro-
zených bytostí. Saxana, která uteče z pohádkové říše a seznámí se s dobrem i zlem skutečné-
ho lidského světa, se nakonec přece jen rozhodne mezi lidmi zůstat, protože zde našla něco 
víc, než jí mohly poskytnout čarodějnické síly, totiž opravdový lidský cit..

6.8.
ČTVRTEK

POHÁDKA / KOMEDIE | ČESKOSLOVENSKO | 1971 | 79 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

20:45 hod. | 70 Kč

9.8.
NEDĚLE

Šarmantní hazardní karetní hráč Bret Maverick se vydává na proslulý pokerový šampionát Tří 
řek. Obrovskou výhru půl milionu dolarů chce ale získat i půvabná a všemi mastmi mazaná 
Annabelle Bransfordová, s níž se seznámí na cestě. Podobný zájem má také šerif Zane 
Coburn, pistolník Angel a další hráči. A protože ve hře půjde o tak obrovskou finanční částku, 
pokoušejí se všichni své spoluhráče předem nějak oblufnout a nebo je odstranit z cesty...

WESTERM / KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ | USA | 1994 | 127 MIN | ČESKÝ DABING

20:45 hod. | 70 Kč

20:45 hod. | 90 Kč

11.8.
ÚTERÝ

Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné 
na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno 
vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém 
platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po 
válce střídá jiný boj.

DRAMA | ČR, SK, UA | 2019 | 169 MIN

ZÁBAVNÝ KVÍZ O HODNOTNÉ CENY | MODERUJE FILIP CHLUD

20:45 hod. | 70Kč

12.8.
STŘEDA

Již čtvrtý ročník klasické zabávné vědomostní soutěže pod širým nebem. Bohaté občerstvení 
zajištěno, ceny pro vítěze ,hlavní cena sud piva, a spousta zábavy. Registrace týmů na našem 
facebooku.

VELKÝ LETNÍ KVÍZ

24.7.
PÁTEK

 20:30 hod.

20:45 hod. | 130Kč

13.8.
ČTVRTEK

Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak... Čenda s Janou 
nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se 
podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To změní farářem požehnaný loterijní tiket. 
Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených 
možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus.

KOMEDIE | ČR | 2020 | ČESKÉ ZNĚNÍ

14.8.
PÁTEK

Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm 
John Ruth, známý také jako „Kat", a Daisy Domergueová. Jeho čeká odměna, vypsaná na její 
hlavu, ji soud a oprátka. Když jim silná vichřice zabrání pokračovat v cestě, rozhodnou se 
hledat útočiště v dřevěnici u Minnie. Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm 
pocestných začíná tušit, že se do města asi nedostanou...

WESTERN / DRAMA / THRILLER / MISTERIÓZNÍ | USA | 2015 | 168 MIN | ČESKÝ DABING

20:45 hod. | 90Kč

DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA

19:00 hod. | 350 Kč / 450 Kč

15.8.
SOBOTA

V hlavních rolích: Valérie Zawadská, Jana Švandová, Simona Postlerová, Lukáš Burian.         
Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní parfém. Hledá se vrah. Napínavá 
francouzská krimi komedie rozehrává příběh pěti sester, do jejichž života zasáhla smrt 
majitelky nedalekého butiku. Motiv může mít každá z nich, ale alibi, zdá se, nemá žádná. Co 
skrývají a co skrývá komisař? Bude vrah dopaden? A kde se vzala ta vůně parfému? Toto a 
ještě mnohem více prozradí Parfém v podezření!

DIVADLO: PARFÉM V PODEZŘENÍ

20:45 hod. | 90Kč

16.8.
NEDĚLE

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za 
opravdového kamaráda. Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, že by 
pak po něm šli. Kdo? Všichni!

ANIMOVANÝ / AKČNÍ / KOMEDIE / SCI-FI / RODINNÝ | USA | 2020 | 100 MIN | ČESKÝ DABING

20:45 hod. | 90 KčÚTERÝ

Soužití větrem a lety ošlehaného, i notně vypitého námořníka a jeho nového nezkušeného 
asistenta se začne propadat do šílenství a paranoie, zatímco novic poodkrývá okolnosti 
záhadného osudu svého předchůdce. Strhující kompozice černobílé kamery v kombinaci s 
precizní zvukovou režií utvářejí přízračnou, ale současně uhrančivou atmosféru, do které se 
spolu s postavami propadnou také diváci.

DRAMA / HOROR / MISTERIÓZNÍ | USA, CAN | 2019 | 110 MIN | ČESKÉ TITULKY

18.8.

20:45 hod. | 130 Kč

20.8.
ČTVRTEK

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na 
pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška.

ŽIVOTOPISNÝ / DRAMA | ČR, PL, SK, IRL | 2020 | 118 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

26.7.
NEDĚLE

Natálie je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou 
Simonou, které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s 
tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci . Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním 
umělcem Viktorem.  I Natáliin život nabírá nový směr. Když potká okouzlujícího podnikatel…

KOMEDIE / DRAMA | ČR, SK | 2020 | 107 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

21:00 hod. | 90 Kč

22.8.
SOBOTA

Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které radikálně ovlivní jejich 
budoucí život. Příběhy samotářů uprostřed davu, kteří si připadají bezmocně vláčení zlomysl-
ným osudem uvnitř svých ekonomicky pohodlných životů, vyprávějí autoři v tragikomické 
poloze.

KOMEDIE / DRAMA | ČR, SLO | 2000 | 103 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

20:45 hod. | 90 Kč

 20:45 hod. | 70 Kč

23.8.
NEDĚLE

Málomluvný správce a sládek nymburského pivovaru Francin má krásnou a poněkud živější 
manželku Maryšku. Kromě ní mu dělá starosti kvalita a odbyt piva a také jeho hlučný bratr 
Pepin, vyučený obuvník, který za ním přijel na návštěvu.

KOMEDIE / POETICKÝ  | ČESKOSLOVENSKO | 1980 | 93 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

25.8.
ÚTERÝ

Během XXVI. letních olympijských her se v Atlantě podařilo pracovníku bezpečnostní agentu-
ry, Richardu Jewellovi, zachránit tisíce životů nálezem batohu s výbušninou.  Z prvotně 
oslavovaného hrdiny se však později, kvůli manipulativním a zavádějícím informacím z médií, 
stává hlavní podezřelý.

ŽIVOTOPISNÝ / KRIMI / DRAMA / HISTORICKÝ | USA | 2019 | 131 MIN | ČESKÉ TITULKY

20:45 hod. | 90 Kč

7.8.

Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale 
naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože 
tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v 
popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení.

ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ | USA | 2020| 91 MIN | ČESKÝ DABING

PÁTEK 20:45 hod. | 130 Kč

20:45 hod. | 70 Kč

29.8.
SOBOTA

Manželé Lavičkovi si chtějí koupit chalupu. 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.

KOMEDIE / RODINNÝ / DRAMA | ČESKOSLOVENSKO | 1976 | 95 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

 20:45 hod. | 90 Kč

30.8.
NEDĚLE

Laskavá komedie o muži, který se domníval, že už nemůže být hůře a netušil, že právě prožívá 
nejkrásnější chvíle svého života. Františkovi už prošedivěly vousy. Kolja ještě nedosáhl 
školního věku a setkali se díky tragikomické životní situaci.

KOMEDIE / DRAMA | ČR, GB, FR | 1996 | 105 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

PÁTEK
 20:30 hod.

20:45 hod. | 90Kč

1.9.
ÚTERÝ

První celovečerní dokumentární film o sku-pině The Doors. Nahlíží do světa slávy, drog a 
alko-holu, jenž jsou s kapelou spojovány, zaměřuje se ale zároveň na její oddanost rockové 
hudbě.

DOKUMENTÁRNÍ / HUDEBNÍ / HISTORICKÝ / ŽIVOTOPISNÝ | USA | 2009 | 86 MIN | ČESKÝ DABING

20:45 hod. | 130 KčČTVRTEK

Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol potravního 
řetězce. Reagovali na jakýkoliv zvuk a jeho původce bleskově zlikvidovali. Ve druhé části 
Tichého místa Abbottovi opouštějí svou farmu, díky systému přísných pravidel relativně 
bezpečné útočiště.

HOROR / THRILLER | USA | 2020 | 97 MIN | ČESKÉ TITULKY

3.9.

20:45 hod. | 90 Kč

4.9.
PÁTEK

John Rambo se konečně vrátil domů. Usadil se na ranči v Arizoně a své běsy zabijácké 
minulosti se snaží vyhnat klidným životem kovboje v americkém zapadákově. Najde i pár lidí, 
které má rád a na kterých mu záleží. Má šanci dojít i smíření. A právě obyčejný pocit, že má 
konečně pro co žít, ho nelítostně vrátí tam, odkud se snaží utéct.

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / THRILLER | USA | 2019 |  100 MIN | ČESKÉ TITULKY

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO VERBÍŘE

SOBOTA

Již tradičně se v areálu letního kina uskuteční finále soutěže verbířů. Přijďte podpořit svého 
favorita. Více informací na http://festivalstraznice.cz/. A večer ve 21:00 slavnostně zakončí-
me letošní sezónu pohádkou Tři veteráni.

5.9. FINÁLE VERBÍŘŮ

20:45 hod. | 70 KčSOBOTA

Tři vysloužilí vojáci jsou po propuštění z armády bez peněz a toulají se světem. Od dobrosr-
dečných skřítků dostanou kouzelné dary: harfičku, která "vyrábí" vojáky, sluhy apod., cylindr, 
který vykouzlí, na co si člověk vzpomene.

POHÁDKA / KOMEDIE | ČESKOSLOVENSKO | 1983 | 93 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

5.9.

TH BAU, s.r.o
práce všeho druhu


