Program letního kina – Dubá Nedamov
Červen – Červenec 2020
Pátek 26. 6.
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Francie, 2018; Animovaný / Komedie; Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. Vždy býval
expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby návod na
magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství lektvaru
mohl předat. Režie: Alexandre Astier a Louis Clichy, Hrají: Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz, Alexandre Astier, Elie Semoun, ad., 82 minut
Přístupný
Vstupné: 80 Kč
Sobota 27. 6.
Příliš osobní známost
Česko/Slovensko, 2020; Komedie/ Drama; 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, pro kterého se
stává múzou. I Natáliin život nabírá nový směr. Když potká okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho čekat. Jejich soužití je téměř
idylické až na to, že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchyně Evy, která byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky. Nyní Eva zjišťuje, že musí najít jiný smysl života, aby se
cítila šťastná. Režie: Marta Ferencová, Hrají: Petra Hřebíčková, Tatiana Dyková, Eliška Balzerová, Branislav Trifunovič, Janko Popovič Volarič, ad., 107 minut
Nevhodný mládeži do 15 let
Vstupné: 90 Kč
Úterý 30. 6.
Dolittle
USA, 2020; Komedie / Rodinný; Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert
Downey Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři. Režie: Stephen Gaghan, Hrají: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, ad., 102 minut,
Přístupný
Vstupné: 80 Kč
Pátek 3. 7.
Ježek Sonic
USA / Japonsko, 2020; Animovaný/ Rodinný; Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v
níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem. Režie: Jeff Fowler, Hrají: Ben Schwartz, James Marsden,
Jim Carrey, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, ad., 100 minut,
Přístupný
Vstupné: 80 Kč
Neděle 5. 7.
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
USA , 2019; Akční / Krimi; Když ti dva stanuli poprvé tváří v tvář ve filmu Rychle a zběsile 7, byla z toho nenávist na první pohled. Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs a
zběhlý agent britské tajné služby Deckard Shaw byli proti své vůli nakonec donuceni spolupracovat a navzdory nekonečné averzi se jim to poměrně dařilo. I proto je asi nemělo
zaskočit, že dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění jedné tajné britské agentky, která údajně přešla do nepřátelského tábora. Režie: David Leitch, Hrají: Dwayne
Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren, ad., 134 minut,
Nevhodný mládeži do 12 let
Vstupné: 90 Kč

Úterý 7. 7.
Staříci
Česko/Slovensko, 2019; Drama/ Road movie; Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner, válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už hodně
přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín, dávný kamarád z protikomunistického odboje.
Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční soudy
nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny z 50. let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby mu s akcí pomohl. Oba starci vyrážejí na pro ně velmi obtížnou cestu za odplatou. Režie:
Martin Dušek, Ondřej Provazník, Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička, Dušan Kaprálik, Michal Suchánek, Přemysl Bureš, ad., 92 minut,
Nevhodný mládeži do 12 let
Vstupné: 90 Kč
Pátek 10. 7.
Tajný život mazlíčků 2
USA, 2019; Animovaný / Komedie / Rodinný; 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. Z ustavičných starostí si vytvořil nervový tik, na který veterinář Maxovi naordinoval pobyt na venkově. Veliká chyba! Režie:
Chris Renaud, Hrají: Patton Oswalt, Harrison Ford, Tiffany Haddish, Nick Kroll, ad., 86 minut,
Přístupný
Vstupné: 80 Kč
Neděle 12. 7.
Spolu to dáme
Německo, 2017; Komedie / Drama; Představitel učitele z extrémně populární série „Fakjů pane učiteli“ se vrací do kin v další skvělé roli ve filmu plném smíchu i dojetí. A říká jasně
„Spolu to dáme“. Jako nezodpovědný floutek Lenny dostane na starosti patnáctiletého kluka Davida s vážně nemocným srdcem. Davidova prognóza říká, že svých šestnáctých
narozenin už se nejspíš nedožije. Lenny pojme péči zcela po svém, bez pravidel. Jestli má David umřít mladý, nemá smysl dělat domácí úkoly. Zato striptýz aspoň jednou v životě
vidět musí! Režie: Marc Rothemund, Hrají: Elyas M'Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Lisa Bitter, Jürgen Tonkel, ad., 104 minut,
Nevhodný mládeži do 15 let
Vstupné: 90 Kč
Úterý 14. 7.
Na střeše
ČR, 2019; Drama / Komedie; Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé
vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká
a mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. Režie: Jiří Mádl,
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Mary Bartalos, Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban, David Švehlík, ad., 101 minut,
Nevhodný mládeži do 12 let
Vstupné: 90 Kč
Pátek 17. 7.
Angry Birds ve filmu 2
USA, 2019; Animovaný /Komedie; Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Když se objeví nový
nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem,
jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků
i vepřů. Režie: Thurop Van Orman, John Rice, Hrají: Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, ad., 97 minut,
Přístupný
Vstupné: 80 Kč
Neděle 19. 7.
Případ mrtvého nebožtíka
ČR, 2020; Parodie / Krimi; Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z
milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace. Režie: Miloslav Šmídmajer, Hrají: David Novotný, Hana
Vagnerová, Martin Pechlát, Lukáš Příkazký, ad., 97 minut,
Přístupný
Vstupné: 90 Kč

Úterý 21. 7.
Muži v černém: Globální hrozba
USA, 2019; Komedie / Sci-Fi / Akční; Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu
ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém. Režie: F. Gary Gray, Hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson, ad., 115 minut,
Přístupný
Vstupné: 90 Kč
Pátek 24. 7.
Psí domov
USA, 2019; Dobrodružný / Rodinný; Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více než 600
km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí
a nástrahy velkého neznámého světa…. Režie: Charles Martin Smith, Hrají: Ashley Judd, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Bryce Dallas Howard, ad., 92 minut,
Přístupný
Vstupné: 80 Kč
Neděle 26. 7.
Tenkrát v Hollywoodu
USA / VB / Čína, 2019; Komedie / Drama; V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec a jeho dlouholetý kaskadér rozhodnou prosadit se u filmu na
konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 1969 v Los Angeles. Režie: Quentin Tarantino, Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, ad., 161 minut,
Nevhodný mládeži do 15 let
Vstupné: 90 Kč
Úterý 28. 7.
Venom
USA, 2018; Akční / Sci-Fi; Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel, mimozemský symbiont
Venom. Jeho hostitelem je investigativní novinář Eddie Brock. Jak si Eddie a Venom vzájemně pomáhají dosáhnout svých cílů, jsou si stále bližší a už není jisté, kdo je Eddie a kdo je
Venom. Režie: Ruben Fleischer, Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, ad., 112 minut,
Nevhodný mládeži do 12 let
Vstupné: 90 Kč
Pátek 31. 7.
Zakleté pírko
ČR, 2019; Pohádka; 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. Režie: Zdeněk Troška, Hrají: Anastasia Chocholatá, Sara Sandeva, Lukáš Pavlásek, Šárka Vaculíková, ad., 95 minut,
Přístupný
Vstupné: 80 Kč

Promítá se vždy po setmění (cca 22:00 hod.)
Změna programu vyhrazena

