
                  

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 6.4.    GRINCH  (The Grinch; USA 2018) Animovaná komedie 

v 18 hodin    Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve 

filmu, který natočili Padouši, co mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí. Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří 

Vánoce nemají rádi. Mezi nimi všemi vyniká Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření 

v jeskyni, kde se nechává obskakovat svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších případech, například když 

jeho lednice a spíž začnou zívat prázdnotou…V českém znění: Vojtěch Dyk, Matěj Hádek, Michaela Skalníková, Martina Šťastná, 

Matěj Havelka, Dušan Kollár, Mikuláš Převrátil, Matěj Macháček ad. Režie: Yarrow Cheney, Scott Mosier.  

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

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

Sobota 13.4.   TOMAN  (ČR 2018) Drama 

v 18 hodin    Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu člověka, který kšeftoval s osudy lidí. V 

hlavních rolích  Jiří Macháček a Kateřina Winterová jako Zdeněk Toman a jeho žena Pesla.V dalších rolích se představí Kristýna 

Boková jako Tomanova sekretářka a milenka Třískalová, Stanislav Majer jako generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, Marek Taclík 

jako zpálený komunista, přednosta obranného zpravodajství Bedřich Reicin, slovenští herci Roman Luknár jako Jan Masaryk, Marián 

Mitaš  jako fanatický prosovětský bolševik a budoucí prokurátor Karel Vaš, Lukáš Latinák jako politik Vlado Clementis nebo Táňa 

Pauhofová jako Tomanova sestra Aurélia, dále Lukáš Melník v roli Tomanovy pravé ruky Františka Kuraciny, Jaromír Dulava jako 

ministr vnitra Václav Nosek, Jiří Dvořák jako generál Bartík, Martin Finger jako agent zpravodajské služby Adolf Püchler, Aleš 

Procházka jako Klement Gottwald. Dále hrají Petr Vaněk, Radek Holub, Ondřej Malý, Matěj Ruppert, Jaroslav Plesl, Miroslav 

Táborský, Ady Hajdu, Václav Neužil, Pavel Liška,  Halka Třešňáková nebo Lucia Šoralová.Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh 

rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, muže mnoha jmen, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném 

Československu, bezskrupulózního obchodníka a kariéristy s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům 

vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i 

jejich obětí. Byl tím, kdo umožnil odchod východoevropských Židů přeživších holocaust přes Československo do Palestiny, 

samozřejmě za tučné, neustále se zvyšující provize od židovských organizací. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil 

on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945–48, a příběh muže, o kterém se nikdy 

nemluvilo… 

Doporučená přístupnost: od 12 let.        Délka filmu: ca. 145 min.             Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 20.4.  LEO DA VINCI: MISE MONA LISA  (Itálie 2018) Animovaný/dobrodružný 

v 18 hodin    Leonardo je kreativní odvážný chlapec, který svými vynálezy neustále překonává zákony fyziky. Při jejich testování 

v praxi mu trpělivě pomáhají věrný kamarád Lorenzo a Leova tajná láska Lisa. Když však požár zničí všechen majetek Lisina otce, 

vydává se Leo s přáteli na tajemný ostrov hledat ztracený poklad, jímž by uhradil vzniklé dluhy. Leo ale není jediný, kdo věří, že 

s použitím svých jedinečných vynálezů dokáže poklad najít, a tak se postupně odkrývá příběh plný překvapení, dobrodružství 

a zejména vynalézavosti… 

Mládeži přístupno.              Délka filmu: ca. 85 min.              Český dabing.             Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč                  

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

Sobota 27.4. Kino nehraje. 

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. 


