
Každý pátek a sobotu od 21:00 hod., po setmění
Možnost občerstvení i zapůjčení lehátka

SO
6.8.

PÁ
12.8.

VYŠEHRAD: FYLM                 
Komedie / Sportovní / Česko / 2022 / 105 min. / od 15 let

80 Kč

100 Kč

SO
13.8.

80 Kč

PÁ
5.8.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY                             
Pohádka / Česko /  2022 / 104 min.

80 Kč

PROMLČENO                                   
Krimi / Thriller / Česko / 2022 / 95 min. / od 12 let

PÁ
19.8.

SUPER-BLB                          
Komedie / Akční / Francie / 2022 / 85 min. / od 12 let / dabing

80 Kč

SO
20.8.

SOUSED                     
Komedie / USA / Německo / 2001 / 92 min. / od 12 let / tit. 

80 Kč

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?                             
Komedie / Francie / 2022 / 98min. / od 12 let

- SRPEN -  

letní kino
Litvínov

na koupališti Koldům 2022 

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav 
opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba.
 Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku.

Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve druhém úspěšně udrželi všechny své dcery i jejich 
rodiny ve Francii. A právě když se jim je podařilo přesvědčit, aby nikam neodjížděli, nečekali, že všichni skončí v jejich 
malebném Chinonu a budou je mít víceméně pořád za krkem.

Po úspěšném onlinovém seriálu přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho 
původní tvůrci. A to jak na poli scénáře, režie, kamery, produkce, tak i na poli hereckého obsazení. Lavi je pořád stejný,
jen mu život přináší nová dobrodružství a mnohá překvapení, která z něj dělají ještě dospělejšího Laviho.
Prostě už zase se řítí jak lavina – z jednoho problému do druhého!

Podle českého zákona může být většina vražd po dvaceti letech promlčena. Do jednoho téměř nenávratně promlčeného 
případu se zaplete i rozhlasová moderátorka Eva. Ve své noční show poskytne prostor záhadnému Radkovi, který se 
přesně po dvaceti letech vrátil do Prahy. Společně pátrají po mladé ženě, která mu může pomoci vyrovnat se s vlastní 
minulostí. Napínavý děj je zhuštěný do pouhých čtyř hodin. Vyřeší se záhadný zločin spravedlivě a včas? 

Zkrachovalý herec Cedric je looser k pohledání, odsouzený životem vždycky prohrát. Od přítelkyně dostane kopačky, 
kámoši i vlastní táta nadobro ztratí naději, že by z něj mohlo někdy něco být. Ale pak se zableskne na lepší časy, když 
Cedric dostane hlavní roli superhrdiny Badmana. Velká šance konečně všem ukázat! Být hrdinou je super, nevinné děti 
a ženy by se ale raději měly schovat.

V hospodě se potká Východní Berlín se Západním Berlínem. Jeden se ptá druhého. 
Během zdánlivě náhodného setkání je filmová hvězda Daniel konfrontována s Brunem, jedním z poražených 
po znovusjednocení a gentrifikace. Ví o Danielovi všechno – a chce se pomstít. Daniel Brühl v jeho režijním debutu.

www.citadela-litvinov.cz
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