
              

         

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Sobota 2.11.    FREE SOLO  (USA 2018) Dokument 

v 18 hodin    Život za hranicí strachu. FREE SOLO je směsicí napínavého thrilleru a inspirativního životního příběhu sportovce, který 

si klade fyzicky i psychicky náročné cíle a snaží se dosáhnout hranice nemožného. V období začátku příprav na obtížný výstup se 

jeho aura nepřemožitelnosti, kterou si po desetiletí zdařile budoval, nečekaně rozpadá. Vztah s novou přítelkyní znamená též změnu 

ve vnímání nebezpečí úrazu a nezdarů. Vasarhelyiová a Chin umně a s citem zachycují hluboce lidské okamžiky stejně jako životu 

nebezpečný výkon, to vše s excelentní, místy až závrať způsobující kamerou. Výsledkem je triumf lidského ducha (National 

Geographic). Hrají: Alex Honnold, Jimmy Chin aj. Režie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi. 

Mládeži přístupno.       Délka filmu: ca. 100 min.            České titulky                                     Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 9.11.  ROCKETMAN (Velká Británie 2019) Drama/životopisný/hudební 

v 18 hodin   Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton 

John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl 

vyprávět. Důležitým článkem ve štábu Rocketmana je jméno režiséra Dextera Fletchera. Tenhle pán dokončoval Bohemian 

Rhapsody, poté co byl odejit původní režisér. Čeká nás s Rocketmanem podobně silný filmově hudební zážitek? Hrají: Taron Egerton, 

Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard ad. 

Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 121 min.      Český dabing.              Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 16.11.   TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2  (The Secret Life of Pets 2; USA 2019) Dobrodružný animovaný film            

v 18 hodin    Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to 

vykolejilo, tak se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. 

A že to jsou často dramata! Tajný život mazlíčků 2 vznikl i díky fenomenálnímu úspěchu prvního dílu, který jen v našich kinech 

vidělo přes půl milionu diváků. Jeho tvůrci z Illumination Studios mají na úspěchy patent, v jejich hlavách se zrodily filmy jako 

Mimoni, Zpívej nebo Grinch. Režie: Chris Renaud, Jonathan del Val. 

Mládeži přístupno.        Délka filmu: ca. 86 min.                          Český dabing.                  Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 23.11.   ROMÁN PRO POKROČILÉ  (ČR 2019) Komedie 

v 18 hodin    Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na 

jejich morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky korektní komedii s Markem Vašutem v hlavní roli. Šaramantní 

světák Rudolf (Marek Vašut) se po rozvodu musí přestěhovat z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým 

prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rudolf je z nastalé situace “mírně” rozladěn a zmítá se mezi odhodláním usadit se 

v klidném monogamním vztahu a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila 

kocovina, musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová), které tak 

nějak omylem vyhlásili válku. Vítězství však nemusí vypadat vždy tak, jak si jej představujeme… Režie: Zita Marinová. 

Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 95 min.                                                Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Pátek 29.11.    MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA (Minuscule 2; Francie, Čína 2019) Animovaný 

v 18 hodin    S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této 

rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v 

novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy. Režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo.                                                                                                   

Mládeži přístupno.                 Délka filmu: ca. 92 min.         Český dabing.                      Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč                         

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

Sobota 30.11.  ADVENTNÍ KONCERT ŽIHELSKÉHO PĚVECKÉHO SMÍŠENÉHO SBORU 

v 17 hodin    Pojďte si odpočinout, svátečně se naladit a třeba si i zazpívat. Živý koncert. Vstupné dobrovolné. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 


