
                     

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 1.6.  BOHEMIAN RHAPSODY (Velká Británie 2018) Drama/životopisný/hudební 
v 18 hodin   Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu  

i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 

1985. Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou 

tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Hrají: 

Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Gwilym Lee, Ben Hardy, Allen Leech, Mike Myers ad. Režie: Bryan Singer, Dexter 

Fletcher. 

Doporučená přístupnost: od 12 let.   Délka filmu: 134 min.          České titulky.                              Pozor! Vstupné pouze 55,-Kč  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 8.6.   PUTOVÁNÍ  SE  SOBÍKEM (Aïlo: une odyssée en Laponie / Ailo’s Journey; Francie-Finsko-Norsko 2018) 
v 18 hodin   Rodinný/dobrodružný Film Putování se sobíkem vypráví o prvním roku života divokého soba, křehkého a zranitelného, 

který se musí potýkat s nesčetnými výzvami a nebezpečenstvími. Jeho velké dobrodružství se odehrává ve Finsku, v nádherné 

laponské přírodě. Průvodcem na sobíkově cestě bude Marek Eben, který namluvil český komentář. Režie: Guillaume Maidatchevsky. 

Mládeži přístupno.              Délka filmu: 86 min.              Český dabing.                       Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Sobota 15.6.   CESTA DO PRAVĚKU  (ČSR 1955) Dobrodružný 

v 18 hodin    Cesta do pravěku v digitálně zrestaurovaných nových barvách. Cesta do pravěku filmového kouzelníka Karla Zeman se 

stala průlomovým filmem, dobrodružnou a trikovou legendou české i světové kinematografie. Cesta čtyř kluků do dávné historie bude 

znovu k vidění na plátnech kin, ovšem v nejlepší současné kvalitě a v jiných barvách, než jak jsou diváci zvyklí. Film prošel 

digitálním restaurováním v rámci projektu „Čistíme svět fantazie“. Díky kompletní technické renovaci dostal takovou podobu, jakou 

měl při své premiéře v roce 1955. Technici podnikli s filmem podobnou dobrodružnou cestu proti proudu času, jako jeho hrdinové. 

Hrají: Vladimír Bejval, Petr Herrmann, Josef Lukáš, Zdeněk Husták. Režie: Karel Zeman. 

 Mládeži přístupno.             Délka filmu: ca. 93 min.                                                          Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 22.6.  OVEČKY A VLCI: VELKÁ BITVA (Sheep and Wolves: Pig Deal; Rusko 2018) Animovaný 

v 18 hodin    Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví 

neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky teď 

může zachránit jen spojení sil a týmová práce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid a harmonii? Režie: Vladimír Nikolaev. 

Mládeži přístupno.               Délka filmu: ca. 74 min.              Český dabing.                  Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 29.6.  ČERTÍ BRKO (ČR/SR 2018) Filmová pohádka 
v 18 hodin     Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo 

sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy 

zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením 

nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.  Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. 

Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, 

kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na 

Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky… Hrají: Jan Cina, 

Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek, Marián Geišberg, Jakub 

Žáček, Jan Maryško, Michal Dalecký ad.  Režie: Marek Najbrt. 
Mládeži přístupno.                                       Délka filmu: ca. 99 min.                               Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč                  

------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------      

Změna programu vyhrazena.  Připravujeme české filmy na červenec 2019 – „Ženy v běhu“ a na srpen 2019 – „Teroristka“.     
Adresa kina: T.G.Masaryka 1 (za Obecním úřadem), 362 36 Pernink 

        

                                                                              Těšíme se na vaši návštěvu ! 

 
Kino uvádí filmové tituly od následujících distribučních společností: Artcam, Bontonfilm, Falcon, Intersonic, Warner Bros, Hollywood Classic Entertainment, Bioscop, 

Aerofilms, Atypfilm, CinemArt, A-Company (EEAP) a Film Europe. 


