
                  

         

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 4.1.    DUMBO  (USA 2019) Rodinný, dobrodružný 

v 18 hodin    Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera (Colin Farrell) a jeho děti Milly 

(Nico Parker) a Joe (Finley Hobbins), aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě 

upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi 

zajímá podnikatel V.A. Vandevere (Michael Keaton), který angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější zábavní podnik 

Dreamland.  Dumbo stoupá na vrchol slávy díky společným vystoupením s okouzlující a okázalou královnou vzduchu Colette 

Marchantovou (Eva Green). Záhy však Holt Farrier zjišťuje, že pod nablýskaným povrchem zábavního podniku Dreamland, se skrývá 

nejedno temné tajemství.V českém znění: HOLT – Filip Blažek, VANDEVERE – Otakar Brousek, MEDICI – Jiří Knot, COLETTE – 

Han Kusnjerová, MILLY – Alexandra Horáková, JOE – Tomáš Poláček ad. Režie: Tim Burton. 

Mládeži přístupno.       Délka filmu: ca. 112 min.                   Český dabing.                            Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 11.1.  STAŘÍCI (ČR-Slovensko 2019) Drama 

v 18 hodin   Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a 

zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy oficiálně potrestán. Z amerického Oregonu přilétá na 

pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát, 

je připoutaný na invalidní vozík a do značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav 

Mrkvička), dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi 

svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční soudy nedokázaly nebo nechtěly 

za jeho zločiny z 50. let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby mu s akcí pomohl. Tonda si vypůjčí od vnuka starou obytnou 

dodávku a upraví ji tak, aby se v ní mohl Vlasta pohybovat. Oba starci vyrážejí na pro ně velmi obtížnou cestu za odplatou… 

Scénář a režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník. 

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

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

Sobota 18.1.   WILLY A KOUZELNÁ PLANETA  (Terra Willy: Planète inconnue; Francie 2019) Animovaný 

v 18 hodin    Malý kluk Willy cestuje s rodiči vesmírem. Při průletu asteroidy dojde k poškození jejich kosmické lodi. Záchranné 

kapsle ale celou rodinu rozdělí a Willy se tak nedopatřením vydává úplně opačným směrem než rodiče. Naštěstí má Willy s sebou 

důležitého parťáka         a osobního strážce v jedné osobě – robota Bucka. Jejich kapsle přistane na cizí a dosud neproz-koumané 

planetě. Willy se svým robotickým pomocníkem musejí vydržet do příletu záchranné mise. Jejich dočasný domov je plný podivných 

stvoření. Jeden velmi zvláštní mimozemšťan se brzy stává Willovým kamarádem a průvodcem. Težie: Eric Tosti. 

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

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

Sobota 25.1.   ABSTINENT  (ČR 2019) Drama 

v 18 hodin    Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj odrazit? V hlavní roli Josef Trojan a alkohol. 

Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje s už 

staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu 

málo. Adam měl život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat maturitu, poslat přihlášku na vejšku. Ale to nespěchalo, byly to hlavně 

správné časy na pořádnou pařbu s partou, na rande s holkou nebo na pivko či něco ostřejšího s kámošem. Adam byl přesvědčený, že 

má všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako účinný lék proti nudě, připadal si po něm mnohem odvázanější a vtipnější. A jeho rodiče? 

Ti byli v pohodě a díky bohu si ho moc nevšímali. Dále hrají: Jessica Bechyňová, Šimon Fridrich, Vasil Fridrich, Andrea Berecková, 

Miloslav Čížek, Kristýna Frejová, Lukáš Hlavica, Barbara Lukešová, Václav Knop ad. Režie: David Vigner. 

Doporučená přístupnost: od 12 let      Délka filmu: ca. 83 min.                                           Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Připravujeme na únor 2020:  Přes prsty (komedie ČR 2019) 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. 


