
                     

         

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 1.2.    ALADIN  (Aladdin, USA 2019) Rodinný, dobrodružný, komedie 

v 18 hodin    Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně 

a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města 

Agrabahu vnese svižnou a strhující akci. Na scénáři podle klasického animovaného filmu studia Disney se kromě režiséra Richieho 

podílel i John August. Hrají: Will Smith, Mena Massoud, Noami Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Billy 

Magnussen, Numan Acar ad. 

Mládeži přístupno.       Délka filmu: ca. 128 min.                   Český dabing.                            Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 8.2.     Kino nehraje! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Sobota 15.2.  PŘES PRSTY (ČR 2019) Komedie 

v 18 hodin   Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto 

vždycky přijde od života nová šance. Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda 

(Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno. Mladší 

Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a 

bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá Jíra, 

svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí (Jiří Langmajer).  

Doporučená přístupnost: od 12 let      Délka filmu: ca. 101 min.                                               Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 22.2.   V OBLACÍCH  (Manou the swift; Německo 2019) Animovaný, komedie, dobrodružný 

v 18 hodin     Mávni křídly a rozleť se za dobrodružstvím. V oblacích, ve vzduchu, nad mořem, nad lesem, nad přímořským 

městečkem i v jeho ulicích se odehrává ptačí animované dobrodružství V oblacích. Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku 

létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se mohl s celým hejnem bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. Nešťastnou 

náhodou ale skončí jako zmoklá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků a výtky od těch dospělých… 

Režie: Christian Haas, Andrea Block.  

Mládeži přístupno.        Délka filmu: ca. 88 min.                          Český dabing.                  Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Sobota 29.2.   ŽENSKÁ NA VRCHOLU  (ČR-Slovensko 2019) Romantická komedie 

v 18 hodin    Romantická zimní komedie s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem, Markem Němcem, Bolkem Polívkou, Janou 

Preissovou, Janou Krausovou, Romanem Pomajbo, Danicou Jurčovou, Matjažem Javšnikem a Markem Taclíkem j.h.. Trochu 

svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí  na popud své tety Ely (Jana Krausová)   

s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhla svému citovému problému.  Díky své roztržitosti 

a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota… 

Mládeži přístupno.                     Délka filmu: ca. 109 min.                                           Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč 

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

Připravujeme na květen 2020:  Vlastníci (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. 


