
                  

         

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 7.12.    VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU  (ČR 2019) Animovaný 

v 18 hodin    Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně 

vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. 

S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, 

s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější? 

Čtyřlístek slaví 50. výročí, 15. května roku 1969 vyšel první příběh této legendární čtveřice z Třeskoprsk..Režie: Michal Žabka. 

Mládeži přístupno.       Délka filmu: ca. 72 min.                                                                        Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 14.12.  NABARVENÉ PTÁČE (ČR-Slovensko-Ukrajina 2019) Drama 

v 18 hodin   Film podle světového bestselleru Jerzy Kosińského Nabarvené ptáče. Ve snaze uchránit své dítě před masovým 

vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak 

je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, 

předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se 

sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost…Hrají: Petr Kotlár, Udo Kier, Michaela Doležalová,  Zdeněk Pecha, Lech Dyblik, Jitka 

Čvančarová, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel, Julian Sands, Júlia Valentová ad. Režie: Václav Marhoul. 

Doporučená přístupnost: od 18 let.      Délka filmu: ca. 169 min.                                                             Vstupné: pouze 55,-Kč 

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

Sobota 21.12.   LVÍ KRÁL  (The Lion King; USA 2019) Rodinný, dobrodružný            

v 18 hodin    Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se 

narodil budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou 

budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné 

plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových přátel 

musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být. 

Mládeži přístupno.        Délka filmu: ca. 118 min.                          Český dabing.                  Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Středa 25.12.   TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK  (Toy Story 4, USA 2019) Rodinný, animovaný 

v 18 hodin    Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl 

chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se 

Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.. Režie: Josh Cooley. 

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

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

Čtvrtek 26.12.    HODINÁŘŮV UČEŇ (ČR 2019) Rodinný 

v 18 hodin    Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, lakotou 

a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková nebo Miroslav Krobot. Ústřední 

dvojici hrají Michal Balcar a slovenská herečka Dana Droppová. Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, 

pyšní se výraznými kostýmy a vznikal se na mnoha místech Česka. Diváci mohou poznat například Panskou skálu, zámek 

v Uherčicích u Znojma, Lednici,  Hostýnské vrchy a řadu dalších krás a zámků Česka. Pohádku natočila Jitka Rudolfová. Hrají: 

Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková nebo Miroslav Krobot, Michal Balcar, Dana Droppová ad. 

Mládeži přístupno.                 Délka filmu: ca. 100 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. 


