
                 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 5.1.    MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT  (USA 2018) Akční thriller 

v 18 hodin    Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější práci, v akčním thrilleru Mission: Impossible – 

Fallout. Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu 

však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová 

velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to myslí. Do hry 

vstupují další hráči, kteří mu možná pomáhají, ale možná také sledují své vlastní zájmy, které jsou v rozporu s těmi Ethanovými. 

Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché. V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas vstříc momentu, 

který dramaticky změní mapu světa…Dále hrají: Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Cavill ad. Režie: Christopher McQuarrie. 

Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 147 min.     Český dabing.                  Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč                 

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

Sobota 12.1.   ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ  (ČR 2018) Drama/komedie 

v 18 hodin    Dáš si ještě jedno? Úsměvy smutných mužů je celovečerní film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa 

Formánka. Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, který k práci i k 

mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a později i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, 

kteří jsou, či donedávna byli, v pití alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství a situace, jež v obyčejném životě ani nejsou 

možné… Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková ad. 

Režie: Daniel Svátek. 

Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 92 min.                                  Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 19.1.  PŘÍBĚH KOČEK  (Catch and Peachtopia; USA 2018) Animovaný/komedie/dobrodružný 

v 18 hodin    Devět životů, devětkrát větší zábava. Jsou především líné a všechno mají na háku, ale i kočky mají velká srdce, mají své 

legendy a dny, kdy zažívají neuvěřitelně věci. Jedno takové nevšední a doslova velkolepé dobrodružství ukáže nová animovaná 

komedie Příběh koček. Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají 

z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři využívají jenom ten první, 

spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý kocourek by se navíc strašně rád podíval do 

pověstného ráje koček. Sestaví si vlastní létací stroj a vyráží na dobrodružství, o kterém se bude jednou vyprávět a točit filmy. Nasadí 

si brýle a je pryč! Režie: Gary Wang. 

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

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

Sobota 26.1.  PAT A MAT ZNOVU V AKCI (ČR 2018) Animovaný, rodinný 
v 18 hodin    „A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci. Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají 

nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, 

ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky… Scénář a režie: Marek Beneš. 

Mládeži přístupno.         Délka filmu: ca. 75 min.                                                              Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč                         

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

Připravujeme: 5.1.2019 Mission Impossible – Fallout ad. 

             
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. 


