
                          

           

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 1.8.    Kino nehraje! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 8.8.  3BOBULE (ČR 2019) Komedie 

v 19:30 hodin   Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. 

Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní 

Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech 

setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě 

vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, 

které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci 

krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které 

nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký)… Režie: Martin Kopp. 

Mládeži přístupno            Délka filmu: ca. 100 min.                                                                                Vstupné: Pouze 55,-Kč 

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

Sobota 15.8.  MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU  (Boonie Bears: Blast Into the Past; Čína 2019) 
Animovaný/rodinný 

v 18 hodin    Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která 

mají v hlavě jediné – OBĚD! Během jednoho úprku se naši hrdinové rozdělí a Brůča potkává malé vlčátko Feifei, které se chce stát 

statečným bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet na cestě za bratry. Mezitím mají Brumla a Vick starostí nad hlavu s kmenem 

domorodců, jehož náčelník se úplně zbláznil do Vicka. Podaří se naší neohrožené partě dostat zpět domů, než bude pozdě? 

Dobrodružství, jaké ještě nezažili, právě začíná! Režie: Leon Ding. 

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

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

Sobota 22.8.  POSLEDNÍ ARISTOKRATKA  (ČR/SR 2019) Komedie 

v 19:30 hodin    Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek 

Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien 

(Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší 

vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní 

zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého 

společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá 

(Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku 

porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do 

Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka. Režie: Jiří Vejdělek. 

Mládeži přístupno                 Délka filmu: ca. 110 min.                                                             Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 29.8.  TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES  (Troll: The Tale Of A Tail, Norsko, Kanada 2019) Animovaný/ 

dobrodružný/rodinný/fantasy/komedie  

v 18 hodin   Velké dobrodružství malých hrdinů. Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Nikdo z nich nežere 

děti, ani nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. 

Někdo má jednu hlavu, někdo dvě a někdo tři hlavy, někdo je trochu kouzelný a jiný vůbec, z někoho jde trochu hrůza, když se špatně 

vyspí, někdo už začíná věkem kamenět. Kryjí se před sluncem a dobře se baví…Režie: Kevin Munroe, Kristian Kamp. 

Mládeži přístupno.                      Délka filmu: ca. 91 min.                                                   Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Změna programu vyhrazena.    Připravujeme na září: Tenkrát v Hollywoodu ad. 

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. 


