
Samotáři / Loners (EN sub if available)

21.30 | 60 KČ

Jsou filmy, které asi budeme promítat každé léto, protože... prostě není 
důvod, proč ne. A tímhle rovnou začneme celou sezónu.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (CZ sub)

21.30 | 80 KČ

Jako všecha díla Martina McDonagha, i tento film je plný psychopatů. Tihle 
navíc posbírali spoustu Oscarů.

The Theory of Everything / Teorie všeho (CZ sub)

21.30 | 80 KČ

Štefan je velmi chytrý chlapec. Navíc je docela feš, a díky těmto dvěma 
kvalitám se o něj má kdo postarat, když jde do tuhého. True story.

Swingové tančírny
Přijď, ať jsi swingu znalý či neznalý - přijít a 
zapojit se může naprosto každý. Pro nepolíbené 
proběhne také krátká lekce tančení (kolem 18:00), 
abyste ztratili ostych nebo našli svou novou 
vášeň.

Vratné lahve / Empties (EN sub if available)

21.30 | 60 KČ

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po 
světě, a nevím co mám o něm říci...

The Shape of Water / Tvář vody (CZ sub)

21.30 | 80 KČ

Guillermo del Toro má s příšerkami značné zkušenosti. Při natáčení toho-
to esteticky precizního filmu se o ně podělil se Sally Hawkins.

The Death of Stalin / Ztratili jsme Stalina (CZ sub)

21.00 | 80 KČ

Co je lepší vizitka než to, že film jakožto "zlomyslný čin britské intelektuální 
třídy" zakázali nejen v Rusku, ale i v Bělorusku, Kazachstánu a Kyrgyzstánu?

Prezident Blaník (EN sub if available)

21.00

Jak to s těmi prezidentskými volbami letos na jaře všechno bylo? Přijďte si 
to připomenout v satirickém kusu, který v Česku nemá obdoby.

Starci na chmelu
21.00 | 60 KČ

Čtvrtý a poslední ze série legendárních muzikálů. 
*Rebely jsme nedostali. Třeba příští léto.

Big Lebowski (CZ sub)

21.00 | 80 KČ

I’m the Dude, so that’s what you call me. That or, uh His Dudeness, or uh 
Duder, or El Duderino, if you’re not into the whole brevity thing.

Inglorious Basterds / Hanební pancharti (CZ sub)

21.00 | 80 KČ

Do dnešního dne jediný způsob, jak vidět Brada Pitta snažit se mluvit 
italsky... a ano, pak taky Hitlera rozstříleného na kusy.

Roman Holiday / Prázdniny v Římě (CZ sub)

21.00 | 80 KČ

Byla jednou jedna princka, kterou to moc nebavilo, tak si v Římě vyhodila 
trochu z kopejtka, zabouchla se do Amíka... a byla to Audrey.

Obecná škola / The Elementary School (EN sub if available)

21.00 | 60 KČ

S Janem a Zdeňkem Svěrákovými se v průběhu léta dostáváme dál a dál do 
historie. Přijďte i proto, že Jan Tříska už nikomu nenaplácá.

The Great Gatsby / Velký Gatsby (EN sub if available)

21.00 | 60 KČ

Leonardo DiCaprio láme srdce dívek, žen i nejednoho pána zas a znova. 
Tentokrát v kulisách New Yorku roku 1922.

Tmavomodrý svět / Dark Blue World (EN sub if available)

21.00 | 60 KČ

S válečným hrdinou Ondřeje Vetchého bylo macešsky zacházeno jen ve fil-
mu. S některými je tak zacházeno dodnes. Je tak důležité nezapomenout.

Mamma Mia! (CZ dab)

21.30 | 80 KČ

Přijďte si užít legendární poctu legendární kapele v legendárním českém 
dabingu. Písničky jsou ale originál. Takže skutečně speciální zážitek.

TV Seznam: V centru
V moderaci nového pořadu Televize Seznam se 
střídají youtuber Kovy, Shopaholic Nicol, Tomáš 
Verner a také Janek Rubeš. Jejich hostů se můžete 
ptát na sociálních sítích, nebo přímo na Staro-
máku!

Zacvič SI: Jóga
Přijďte zkusit propojit dech, soustředění, pruž-
nost a sílu. Lekce jógy jsou vhodné pro začáteční-
ky i pokročilé, stačí si vzít vlastní cvičící podložku 
a dobrovolný příspěvek pro skvělou lektorku.

Limonádový Joe / Lemonade Joe (EN sub if available)

21.30 | 60 KČ

Souboj Whiskey vs Kolaloka ovládá civilizace už po staletí. My samozřejmě 
volíme pivo, v lepším případě nealkoholické.

Občanský průkaz / Identity Card (EN sub)

21.30 | 60 KČ

Šabach - Jarchovský - Trojan - přátelé - láska - vojna - občanka - a všude 
spousta komoušů.

Boyhood / Chlapectví (CZ sub)

21.30 | 80 KČ

Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka, na kterém celý štáb pracoval 
dvanáct let.

The La La Land (CZ sub)

21.30 | 60 KČ

Vítězný film Oscarů 2017 a začátek naší středoprázdninové muzikálové 
šňůry. Tancování povoleno.

Kouř / The Smoke (EN sub if available)

21.00 | 60 KČ

No a tohle tu máme fakt asi jen proto, že to minule byl bezprecedentní 
úspěch. Tak snad přijdete zas. Legrace je to furt stejná.
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prázdniny!
Bude to takové poklidnější, že. 

O něco kratší otvírací doba. O něco méně programu. 
Ale pořád: letní kino, jóga, swing a V centru. 

Choďte SI.

*změna programu vyhrazena, rozhodující jsou události na fb*

Staroměstské nám. 4/, Praha 1 

PO a ČT: 1400—000

zbytek: 1400—2200 

léto 
NA STAROMÁKU

www.skautskyinstitut.cz

LETNÍ KINO

a taky...


