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sobota

22.6.
21:15

MALÁ ČARODĚJNICE
Malá čarodějnice má jeden velký sen. Ráda by se alespoň jednou podívala na každoroční slet 
čarodějnic a prožila opojnou noc plnou tance u zapáleného ohně. Má ovšem smůlu,
je jí teprve 127 let • Hraná pohádka pro celou rodinu. Německo / Švýcarsko • 2018 • 103 minut

Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodina 160 Kč

pátek

12.7.
21:30

BOHEMIAN RHAPSODY
Fascinující oslava kapely Queen, její hudby a hlavně jejího výjimečného zpěváka Freddieho 
Mercuryho, který se navzdory dobovým stereotypům a konvencím stal jedním z nejoblíbenějších 
populárních umělců historie • Pokusíme se vám přinést jedinečný zvukový zážitek • VB / USA • 
2018 • 134 minut • Originální zvuk s CZ titulky • Nevhodné mládeži do 12 let

Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč

pátek

9.8.
21:00

TERORISTKA
Iva Janžurová jako učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. 
Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka, sežene
si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně 
zapudíme. Komedie ČR • 2019 • 95 minut • Nevhodné do 12 let

Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč

pátek

26.7.
21:30

ŽENY V BĚHU
Věra, matka tří dcer, prožila s manželem báječný život a je rozhodnutá splnit jeho poslední přání – 
zaběhnout maraton. Trasu si s dcerami jednoduše rozdělí a zdolají ji jako rodinná štafeta. Problém 
je, že žádná z nich dosud neuběhla ani metr. Komedie ČR • 2019 • 93 minut • Přístupné bez 
omezení Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč, rodina 200 Kč

sobota

31.8.
20:00

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Dlouho očekávané pokračování divácky úspěšné série animovaných dobrodružství. Podaří se 
Škyťákovi a Astrid najít mýty opředený Skrytý svět, v kde mohou všichni draci najít bezpečný úkryt? 
Animovaný film USA pro celou rodinu • 2019 • 104 minut • Přístupné bez omezení

Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodina 160 Kč

Tento rok si díky novému projektoru a ozvučení užijeme lepší obraz a srozumitelnější zvuk • Podařilo 
se nám zajistit pro toto léto žádané filmové novinky, ale i přes intenzivní vyjednávání s distributory 

jsme byli nuceni u některých představení mírně zvýšit vstupné

Promítání pod širým nebem i za deště • Najdete nás v parku na Masarykově náměstí ve Škvorci • 
Vstupenky zakoupíte u pokladny na místě nebo online (rychlejší odbavení před filmem) na portále 

SMS Ticket (servisní poplatek 5 Kč/osoba) • Přijďte s dostatečným předstihem • Občerstvení zajištěno 
již před představením Karimatky, deky, sedátka, lehátka a dobrou náladu s sebou

Vstupenky
také online
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