srpen
2022
12. srpna
2. srpna

úterý 19.30

THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA

119 min.

Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního
míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr
the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik bohů.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 nevhodné

3. srpna

středa 19.30

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
Česko

100 min.

Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý
jako kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil
pokračování své kultovní a extrémně nekorektní komedie Párty Hárd.
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupné

4. srpna

čtvrtek 10.00 PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY!!!

PÁNSKÝ KLUB
Česko

89 min.

Komedie o lásce a jejích podobách a o tom, že nikdy není pozdě pokusit se
něco napravit. V hlavních rolí Jiří Mádl, Milan Šteindler, Boleslav Polívka …
Vstupné: 60,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

4. srpna

čtvrtek 17.00

STŘÍDAVKA
Česko

100 min.

pátek 19.30 – titulky

BESTIE
USA

93 min.

Otec a jeho dvě dospívající dcery jsou pronásledováni obrovským
lvem, který jim chce dokázat, že africká savana může mít pouze
jednoho vrcholového predátora. Boj o přežití začíná.
Vstupné: 140,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupné

13. srpna

sobota 19.30

HÁDKOVI
Česko

98 min.

Tahle rodina se neshodne opravdu na ničem a ve vzduchu navíc visí rozepře
o dědictví po dědovi. V komedii uvidíte herce jako Sandra Nováková,
Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

14. srpna

neděle 17.00

CESTA DO TVOJZEMÍ
Česko

86 min.

Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí.
Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí
neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou.
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži přístupné

14. srpna

neděle 19.30

VELKÁ PREMIÉRA
Česko

89 min.

Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil režisér Petr Nikolaev,
autor filmů jako Báječná léta pod psa, Příběh kmotra, nebo Lidice.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

Nový film režiséra Miroslava Krobota bude plný nečekaných situací. V
hlavních rolích uvidíte Pavla Šimčíka, Ivu Janžurovou, Kláru Melíškovou,
Ivu Pazderkovou, Jenovéfu Bokovou i Miroslava Krobota.
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

4. – 5. srpna

16. srpna

čtvrtek 19.30 – titulky, pátek 19.30 – titulky

BULLET TRAIN
USA

127 min.

úterý 19.30 – titulky

SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
USA

146 min.

Brad Pitt hraje nájemného zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat svou práci
mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se
mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány, protože Beruška se při své nejnovější
misi v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se smrtícími protivníky.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupné

Lena Klammerová zorganizuje skvělý plán na útěk z ruské psychiatrické léčebny, kde
byla uvězněna, a cestuje do Spojených států, aby se vydávala za nezvěstnou dceru
bohaté rodiny. Ale Lenin nový život jako Esther nabere nečekaný směr a ona se bude
muset postavit matce, která je ochotná za každou cenu ochránit svou rodinu.
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupné

5. srpna

17. srpna

pátek 17.00

ŘEKNI TO PSEM
Česko

85 min.

Romantická komedie vás vnese do nevšedního života pejskařů a lidí,
kterým jejich mazlíčci přišli do života úplnou náhodou.
Vstupné: 140,- Kč
Mládeži přístupné

6. – 7. srpna

sobota 19.30, neděle 19.30

STŘÍDAVKA
Česko

100 min.

Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil režisér Petr Nikolaev,
autor filmů jako Báječná léta pod psa, Příběh kmotra, nebo Lidice.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

středa 19.30 – titulky

BULLET TRAIN
USA

127 min.

Brad Pitt hraje nájemného zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat svou práci
mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se
mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány, protože Beruška se při své nejnovější
misi v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se smrtícími protivníky.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupné

18. – 19. srpna

čtvrtek 19.30, pátek 19.30 – titulky

NENE
USA

25. srpna

ŽENY A ŽIVOT
Česko

87 min.

Komedie o začátcích, koncích a šancích. V hlavních rolí Eva Burešová, Petr
Buchta, Jiří Lábus, Veronika Freimanová, Jakub Kohák, Aneta Krejčíková …
Vstupné: 60,- Kč
Mládeži přístupné

25. srpna
26. srpna

čtvrtek 17.00 a 19.30 – titulky
pátek 17.00 a 19.30 – titulky

AFTER: POUTO
USA

119 min.

Čtvrtá a poslední kapitola světového fenoménu AFTER zastihne Tessu a Hardina na rozcestí:
Bude Tessa pokračovat ve snaze zachránit Hardina a jejich vztah, nebo je čas zachránit sebe?
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

27. srpna

sobota 19.30 – titulky

ELVIS
USA

130 min.

čtvrtek 10.00 PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY!!!

159 min.

Mistr hororových překvapení a držitel Oscara za film Uteč, Jordan Peele,
natočil další film, který vás spolehlivě překvapí, šokuje a vyděsí.
Vstupné: 140,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupné

Film Baze Luhrmanna “Elvis” o životě a hudbě Elvise Presleyho
(Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným
manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks).
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

19. srpna

28. srpna

Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné
superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži přístupné

Česko

7. srpna
USA

neděle 17.00

106 min.

9. srpna

úterý 19.30 – titulky

ELVIS
USA

159 min.

Film Baze Luhrmanna “Elvis” o životě a hudbě Elvise Presleyho
(Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným
manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks).
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

10. srpna

středa 19.30 – titulky

ARTUR: PROKLETÍ

pátek 17.00

PREZIDENTKA

PREZIDENTKA

Romantická komedie, kterou režíroval Rudolf Havlík (Pohádky pro Emu, Po čem muži touží 1
a 2) a do hlavních rolí obsadil zkušené herecké hvězdy Aňu Geislerovou a Ondřeje Vetchého.
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

Romantická komedie, kterou režíroval Rudolf Havlík (Pohádky pro Emu, Po čem muži touží 1
a 2) a do hlavních rolí obsadil zkušené herecké hvězdy Aňu Geislerovou a Ondřeje Vetchého.
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

20. – 21. srpna

28. srpna

97 min.

sobota 19.30, neděle 19.30

Nový film režiséra Miroslava Krobota bude plný nečekaných situací. V
hlavních rolích uvidíte Pavla Šimčíka, Ivu Janžurovou, Kláru Melíškovou,
Ivu Pazderkovou, Jenovéfu Bokovou i Miroslava Krobota.
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

100 min.

21. srpna

neděle 17.00

USA

Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné
superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži přístupné

11. srpna

23. srpna

110 min.

106 min.

úterý 19.30 – titulky

BESTIE
USA

93 min.

Otec a jeho dvě dospívající dcery jsou pronásledováni obrovským
lvem, který jim chce dokázat, že africká savana může mít pouze
jednoho vrcholového predátora. Boj o přežití začíná.
Vstupné: 140,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupné

12. srpna

24. srpna

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA

88 min.

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom
naprosto nejzásadnějším momentu. Konečně se dozvíme, jak došlo
k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.
Vstupné: 140,- Kč
Mládeži přístupné

středa 19.30

HÁDKOVI
Česko

Česko

89 min.

30. srpna

98 min.

Tahle rodina se neshodne opravdu na ničem a ve vzduchu navíc visí rozepře
o dědictví po dědovi. V komedii uvidíte herce jako Sandra Nováková,
Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

úterý 19.30

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
Česko

100 min.

Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý
jako kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil
pokračování své kultovní a extrémně nekorektní komedie Párty Hárd.
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 15 let přístupné

31. srpna

Příběh Honzy Kollera není jen příběhem člověka, který to nevzdal, i když mu
nikdo nevěřil. Je to také příběh pro každého chlapce, který dnes hraje na vesnici
fotbal. Příběh o tom, že pohádky se dějí a vždycky musí být motivace jít dál.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži přístupné

pátek 17.00

neděle 19.30

Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil režisér Petr Nikolaev,
autor filmů jako Báječná léta pod psa, Příběh kmotra, nebo Lidice.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

Česko

Alex je už od dětství fanoušek filmu Arthur a Minimojové. Na svoje narozeniny ho jeho
nejlepší přátelé překvapí a vezmou do domu, kde se film točil. Nikdo z nich netuší, že
jde o zlověstnou a smrtelnou past. Z dětského snu se brzy stává hrůzná noční můra.
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

Česko

97 min.

VELKÁ PREMIÉRA

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

JAN KOLLER – PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA

Česko

STŘÍDAVKA

Francie 87 min.

čtvrtek 19.30

neděle 17.00

středa 19.30 – titulky

AFTER: POUTO
USA

119 min.

Čtvrtá a poslední kapitola světového fenoménu AFTER zastihne Tessu a Hardina na rozcestí:
Bude Tessa pokračovat ve snaze zachránit Hardina a jejich vztah, nebo je čas zachránit sebe?
Vstupné: 130,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI

3. srpna 9.30 ZLOUNI (50,- Kč)
10. srpna 9.30 UŠAK CHICKY (50,- Kč)
17. srpna 9.30 RAKEŤÁK (70,- Kč)
24. srpna 9.30 ZAKLETÁ JESKYNĚ (50,- Kč)

Připravujeme na září: Jan Žižka, BANGER., Vstupenka do ráje, Indián, Spolu …
Prodej vstupenek
Vstupenky je možné koupit online kartou na www.kinolanskroun.cz
(až do 60 minut před začátkem promítání) nebo na pokladně kina.

3D projekce
Při 3D projekci je třeba zakoupit vlastní brýle v hodnotě 30,- Kč,
které je možné použít opakovaně.

Kontakt
kino@kclanskroun.cz
www.kinolanskroun.cz
Kino Lanškroun


