
                    

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 4.5.2019  Kino nehraje 

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

Perninské divadlo KOPEC uvádí 

Pátek 10.5.    HOSPODA U ZÁVĚJE ANEB NETVOR Z HOR!  Premiéra divadelní veselohry. 

v 19:30 hodin    Jako každý rok touto dobou pokryl sníh okolní kopce a vesnička na hřebeni jednoho z nich, jako by upadla do 

zimního spánku. Jediný středobod společenského setkávání je místní hospůdka, kterou provozuje protivný výčepní Mlátička.  

Tato světem zapomenutá oblast je vyhledávaným výletním místem lidí z měst k relaxaci a různým túrám. Tyto důvěřivé turisty sem 

láká vlastník několika pensionů podnikavý hoteliér Konvička. Láká je sem na zážitky, kulturu, sportovní vyžití a služby neskutečných 

kvalit. Má to jednu chybu. Nic z toho se po příjezdu naivních a důvěřivých hostů nekoná.   

Vítejte tedy v jedné z horských malebných vesniček, kde se dějí, ale hlavně začnou dít podivné věci. Místní lesy totiž skrývají děsivé 

tajemství! Hospůdka U Závěje právě otevírá… Hrají: Eva Kunstová, Michal Jelínek, Ladislav Vetešník, Jan Mašata, Martin Liška, 

Renata Mašatová, Romana Lišková, Monika Vetešníková, Bedřich Lühne a Vojta Liška. Režie: Jan Mašata.  

Živé představení. Délka představení: ca. 60 min.  
Vstupenky jsou v předprodeji na IC Pernink, tel.353892104. Vstupné 50,-Kč 

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

Sobota 11.5.   VŠECHNO BUDE  (ČR 2018) Road movie 

v 18 hodin    Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct a 

kteří se společně vydávají v ukradeném autě na cestu přes celou republiku. Cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít… 

Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková, Lenka Vlasáková, Martin Pechlát ad. Režie: Olmo Omerzu. 

Doporučená přístupnost: od 12 let.             Délka filmu: ca. 85 min.             Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 18.5.  ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU  (Asterix – The Secret of The Magic 

v 18 hodin         Potion; Francie 2018) Animovaný/rodinný 

Sveřepí Galové se vracejí! Napětí stoupá, v kotlíku to vře! Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném 

lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. Vždy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale 

jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby návod na magickou 

směs zapomněl… Scénář nového dobrodružství statečných Galů napsal Alexandre Astier, který snímek opět režíroval s Louisem 

Clichym. Tato dvojice v roce 2014 slavila celosvětový úspěch s předchozím příběhem – Asterix: Sídliště bohů.   

Mládeži přístupno.              Délka filmu: ca. 105 min.              Český dabing.             Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč                  

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

Sobota 25.5.  LÉTO S GENTLEMANEM (ČR 2018) Romantická komedie 
v 18 hodin     Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději… Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem 

(Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už snad celou věčnost, takže jejich manželství 

sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Dny plynou ospale jeden za druhým. Její muž svůj čas už dlouhou dobu spravedlivě 

dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví a jeho žena je pro něj prakticky neviditelná. Anna 

si každé léto zpříjemňuje na několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí 

na cyklistické výlety v okolí hradu Kamýk…Dále hrají: Jaromír Hanzlík, Lucie Vondráčková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková, 

Ivana Chýlková, Miroslav Etzler, Dana Batulková, Yvetta Blanarovičová, Petra Jungmannová, Jan Čenský, Uršula Kuklová, Jan 

Vlasák, Iva Huttnerová, Pavel Soukup, Jaromír Dulava, Zdeněk Žák ad. Režie: Jiří Adamec.                                                                                                                                             

Mládeži přístupno.                                       Délka filmu: ca. 98 min.                               Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč                  

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

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. 


