
             

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sobota 13.7.    ŽENY V BĚHU  (ČR 2019) Komedie 

v 18 a ve 20 hodin    Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem 

báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom 

nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice 

dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí 

jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority než 

běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a 

komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a 

nevzdávat se, když cíl je na dosah… Dále hrají: Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, 

Martin Hofmann ad. Scénář a režie: Martin Horský. 

Mládeži přístupno.                                    Délka filmu: ca. 93 min.                                                     Pozor, vstupné pouze 55,-Kč!                              

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

Sobota 27.7.   UZLY A POMERANČE (ČR, Německo 2019) Drama, rodinný, romantický            Premiéra 

v 18 hodin     Jen jedna láska je ta první. Film o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o zauzlovaném vztahu s otcem, o péči o 

sestru, o statečnosti, odpovědnosti, o prvních šrámech života, jedním slovem o dospívání. Velkou roli tu hrají koně, kteří umí vnést do 

života dobrodružství i sny. Snímek Uzly a pomeranče vznikl podle stejnojmenné knihy renomované spisovatelky knih pro děti a 

mládež Ivy Procházkové. 

Dospívající Darek žije se svým otcem a mladší sestrou v horské vesnici na česko-německo-polském pomezí v odloučené divočině 

Lužických hor. Po smrti matky se jeho život změnil. Jeho otec se uzavřel, smutek zalévá alkoholem a nakládá Darkovi víc, než kluci v 

jeho věku unesou. Darek dospívá rychle a všichni to vidí. Není náhoda, že se o něj zajímá i hezká a všemi obletovaná Hanka. 

Když otec přijde o práci, zdá se, že rodinu nedokáže udržet pohromadě a Darkovu sestru jim odebere stát. V tom se však objeví dávný 

kamarád, který přinese naději a nové životní perspektivy: budou společně chovat koně. Otec se nápadu chytí jako záchranného kruhu 

a nabere dech. Zdá se, že problémy jsou zažehnány a Darek je nadšený. S nadšením pomáhá ohradit pastviny a opravit stáj. S koňmi 

do jeho nelehkého života přichází nový smysl, dobrodružství, prestiž a láska. Najednou se může blýsknout před Hankou a zabodovat 

před svým kamarádem i rivalem v lásce Hugem. Ale nic není napořád… končící léto udělá za Darkovým dětstvím definitivní tečku. 

Hrají: Stanislav Majer, Tomáš Dalecký, Emilie Neumeister, Ewa farna, Leoš Noha, Hana Bartoňová ad. Režie: Ivan Pokorný. 

Mládeži přístupno.                                 Délka filmu: ca. 90 min.                                    Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 17.8.    TERORISTKA  (ČR, Slovensko 2019) Komedie, drama 

v 18 a ve 20 hodin    Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a 

násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. "Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi," říká darebák. "Právě. Ale 

teď už si tím nikdy nebude jistý," odpoví mu paní, než odjistí zbraň. Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva 

Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního 

zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas 

napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky - 

přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady: "Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní 

učitelko, ale pak se dycky něco posere." Režie: Radek Bajgar. 

Doporučená přístupnost: od 12 let.                     Délka filmu: ca. 95 min.                             Pozor, vstupné pouze 55,-Kč!                               

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

Sobota 31.8.    JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (How To Train Your Dragon: The Hidden World; USA 2019) dobrodružný 

animovaný film  v 18 hodin    Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série 

Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství. 
Mládeži přístupno.                 Délka filmu: ca. 104 min.         Český dabing.                       Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč                         

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

Kino nehraje o následujících sobotách: 6.7.; 20.7.; 3.8.; 10.8. a 24.8.    Změna programu vyhrazena.     

 

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. 


