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Sobota 1.1.

Kino nehraje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 8.1. TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU (Norsko, Litva 2021) Pohádka, rodinný, fantasy
v 18 hodin Každá legenda má své následovníky. „Tři přání pro Popelku“ je nové zpracování legendární pohádky scenáristy
Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka „Tři oříšky pro Popelku“. Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní
velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku
kouzel…HRAJÍ: Astrid Smeplass, Cengiz Al, Thorbjorn Harr, Ellen Dorrit Petersen, Bjorn Sundouist, Kristofer Hivju, Anne Marit
Jacobsen, Jonis Josef, Ingrid Glever, Sjur Vatne Brean, Arthur Hakalahti ad. Režie: Cecilie A. Mosli.
Mládeži přístupno.
Délka filmu: ca. 87 min.
Český dabing.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 15.1. ŽENSKÁ POMSTA (Česko Slovensko 2020) Komedie
v 19:30 hodin Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém,
který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení mají společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly
desítky, často i nelehkých, let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta,
bude pomsta… Hrají: Mahulena Bočanová Robert Jašków Eva Vejmělková Miroslav Etzler Jana Paulová Petr Rychlý ad. Režie:
Dušan Rapoš.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Délka filmu: ca. 88 min.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 22.1. DRAČÍ PRINCEZNA (Norsko 2021) Rodinný, fantasy
v 18 hodin Vánoční příběh, kde se fantazie stává skutečností. Rodinné dobrodružství Dračí princezna spojuje evropské mýty se
současným světem, natáčelo se v Česku, kostýmy pro film vytvořila Michaela Horáčková Hořejší a na hudbě se podíleli Jan P.
Muchow a Michal Novinski. Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který
sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party přiberou stejně starého Mortimera a všichni společně
převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Na jejich dobrodružství bude malé městečko vzpomínat ještě roky. Aby ne, drak
je sice výjimečný kamarád, ale do našeho světa se moc nehodí. Je to pořád ještě nemotorné mládě, vzbuzuje pozornost a někdy začne
plivat oheň v tu nejméně vhodnou chvíli. Na celou povedenou trojku se brzy začnou upírat zraky rodičů, policie i televizních štábů.
Nezbývá, než všem utéct a pomoci dráčkovi zpátky domů, do jeho dračí země ve skalách. Drak se ale musí pokusit vzlétnout a vše
směřuje k opravdu ohnivému finále. Hrají: Isha Zainab Kahn, Iver Aunbu Sandemose, Kyre Haugen Sydness, Anders Baasmo,
Solveig Kloppen, Vanessa Borgli, Noah Alexander Vinje Westgaard, Kai Kolstadt Rodseth ad. Režie: Katarina Launing.
Mládeži přístupno.
Délka filmu: ca. 82 min. Český dabing.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 29.1. KURZ MANŽELSKÉ TOUHY (ČR 2021) Komedie
v 19:30 hodin Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo
rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena se sebeúctou. Páry, toužící po návratu vášně a touhy do svého
partnerství, přijedou na kurz ambiciózního párového terapeuta Mazla (Vojta Kotek), který razí teorii, že partnerské štěstí stojí na
maximální blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné. Jenže velmi pevné objetí se může snadno proměnit ve škrcení, škrcení v
udušení, terapie v touhu po vraždě. Zvlášť když se napětí hromadí celé roky. Helena (Lenka Vlasáková) tak dlouho čelí výčitkám
svého manžela (Stanislav Majer), že jej tiskne málo, až ho jednou obejme příliš pevně. Udělala to schválně? Nebo jen podvědomě?
Nebo to byla nešťastná náhoda? Hrají: Vojta Kotek, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Jiří Bartoška, Šárka Vaculíková, Ondra
Bauer, Josef Polášek, Eva Leinweberová, Vasil Fridrich, Petra Nesvačilová, Lucia Siposová, Lukáš Latinák, Ondřej Nosálek, Jana
Kotrbatá, Ivana Uhlířová, Jana Plodková, Radek Holub ad. Režie: Radek Bajgar.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Délka filmu: ca. 90 min.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ceny vstupného se odvíjí od půjčovného distributora. Děkujeme za pochopení. 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.

