
Žhářka
120 Kčneděle 12. 6. 21:15

Doctor Strange v mnohovesmíru
šílenství

120 Kččtvrtek 30. 6. 21:15

Betlémské světlo
120 Kčsobota 4. 6. 21:15

Top Gun: Maverick
AKČNÍ, DRAMA | USA | 2022 | 131 MIN | ČESKÝ DABING
Pete „Maverick“ Mitchell k smrti rád pilotuje stíhačky. Pilot je bravur-
ní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se 
instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připra-
vit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě 
téhle bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou 
misi.

140 Kčpátek 3. 6. 21:15

Zakletá jeskyně
140 Kčneděle 5. 6. 21:15

Jurský svět: Nadvláda
pátek 10. 6. 21:15

Po čem muži touží 2
120 Kčsobota 11. 6. 21:15
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PREMIÉRA

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde jako dřív. 
Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylé-
zají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. 
Komedie s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky 
lidského života s nadsázkou a humorem. Scénář filmu Jana Svěrá-
ka vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka.

KOMEDIE | ČESKO | 2022 | 100 MIN 

Příběh je inspirován dávnou legendou o zázračné jeskyni, která 
obsahuje vzácné poklady. Je mezi nimi i „obyčejná“ sůl, ale také 
vzácné drahokamy. Horníci do jeskyně mohou vejít a vzít si tolik 
soli, kolik potřebují, pouze z rubínové síně v samém středu jeskyně 
nesmí nic vzít. Toho, kdo vynese rubín z jeskyně, totiž postihne 
kletba.

POHÁDKA, RODINNÝ | SLOVENSKO, ČESKO, MAĎARSKO | 

PREMIÉRA

Už to jsou 4 roky, když byl ostrov Isla Nublar zničen a nyní po minu-
lém incidentu žijí dinosauři společně s lidmi, z čehož se stává eko-
logická katastrofa. Owen Grady a Claire Dearingová  musí společně 
se starou partou čelit této nadvládě, která provždy určí, jestli mají 
přežít lidské bytosti a být nejvyššími predátory na Zemi, která je 
nyní i domovem nejděsivějších tvorů historie.

AKČNÍ, DOBRODRUŽNÝ, SCI-FI | USA | 2022 | ČESKÝ DABING

Irena Kropáčová je psycholožka, která neprožívá zrovna šťastné 
období. Jednoho večera vyrazí s kamarádkou na víno. Kroky opilé 
Ireny následně vedou do stanu vědmy Zoltany, kde vysloví osudové 
přání: Chci bejt chlap! Ráno se Irena probudí a ocitne se v těle, které 
nenávidí, ale po opadnutí prvotního šoku má možnost zjistit, jací 
muži ve skutečnosti jsou.

KOMEDIE | ČESKO | 2022 | 95 MIN

Charlie je „jiná“. K zapalování věcí nepotřebuje sirky ani zapalovač, 
stačí, když se rozhodne, že mají hořet. Horší je, že svou schopnost 
nedokáže úplně ovládat, a proto může být sobě a svému okolí 
pořádně nebezpečná... Film natočený podle knižní předlohy 
Stephena Kinga.

DRAMA, HOROR, SCI-FI | USA | 2022 | 94 MIN | ČESKÉ TITULKY

Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový svět 
studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do nich 
nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s Doctorem 
Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců 
vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohoves-
míru, aby se utkal se záhadným soupeřem. 

AKČNÍ, FANTASY, HOROR | USA | 2022 | 127 MIN | ČESKÉ 

24. 6. - 26. 6.

Strážnické slavnosti 
se vrací!

- hovězí trhané burgery
- NOVINKA! Tanková Plzeň 12°
- Naše podium je otevřeno pro všechny 
hudce světa.

Chytrý kvíz
každou středu

Elvis
140 Kčúterý 28. 6. 21:15

Film popisuje život a hudbu Elvise Presleyho na pozadí kompliko-
vaného 20letého vztahu s jeho manažerem Colonelem Tomem Par-
kerem od Presleyho začátků až po jeho hvězdnou slávu. Ústředním 
bodem této cesty je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob 
v Elvisově životě, Priscilla Presley.

ŽIVOTOPISNÝ, HUDEBNÍ | USA, AUSTRÁLIE | 2022 | ČESKÉ TITULKY

PREMIÉRA

Moderuje Filip Chlud.

PREMIÉRA


