
Kino -  září  2017 

 

1. pátek 17.00   EMOJI VE FILMU 3D 

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové 

zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou 

dostanou do zprávy. Režie: Tony Leondis 

Animovaný dobrodružný film USA, 91 minut, mládeži přístupno, vstupné 130 Kč 

 

3. neděle 16.30   HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM (Bijásek) 

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh 

nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však 

hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor 

muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství 

kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě……. 

Animovaný rodinný film ČR, 85 minut, mládeži přístupno, vstupné 110 Kč děti a 130 Kč dospělí 

 

 

7. čtvrtek 18.00   ANDRÉ RIEU – MAASTRICHT 2017 

Letošní koncert je výjimečný právě proto, že ve svém rodném Maastrichtu začal André přesně před třiceti 

lety spolupracovat s Johann Strauss Orchestra. Hudební těleso se za ta léta rozrostlo z malé skupinky 

muzikantů poskládaných z Andrého středoškolské třídy na úctyhodně veliký sbor těch nejlepších 

hudebníků světa. Dnes plní stadiony a svou hudbou šíří radost po celém světě. Přidejte se k nim letos i vy. 

Záznam koncertu, Maastricht 2017, 180 minut, vstupné 200 Kč 
 

 

8. pátek 19.00   PO STRNIŠTI BOS  

Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože o jedno dítě 

už přišli. A tak je Eda náhradník. Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později, než se 

odehrává příběh filmu Po strništi bos, sledujeme jejich poválečný život na pražském předměstí ve snímku 

Obecná škola. Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska, Alois Grec, Zdeněk 

Svěrák, Oldřich Kaiser a jiní.  

Komedie/drama ČR/SR, 111 minut, mládeži přístupno, vstupné 120 Kč 

 

10. neděle 16.30    VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 (Bijásek) 

Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City 

zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku. 

Animovaná rodinná komedie USA, mládeži přístupno, vstupné 110 Kč děti, 120 Kč dospělí 

 

 

12. úterý  19.00   VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET  

Valerian a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu lidských území a jejich úkolem je udržovat 

pořádek v celém vesmíru. Na rozkaz velitele se Valerian a Laureline vydávají na společnou misi do 

ohromného mezigalaktického města Alfa. Režie: Luc Besson. Hrají: Clive Owen, Ethan Hawke a jiní.  

Dobrodružný film Francie v čes. znění, 137 minut, mládeži přístupno, vstupné 120 Kč 

 

 

13. středa  19.00   PO STRNIŠTI BOS  

Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože o jedno dítě 

už přišli. A tak je Eda náhradník. Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později, než se 

odehrává příběh filmu Po strništi bos, sledujeme jejich poválečný život na pražském předměstí ve snímku 

Obecná škola. Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska, Alois Grec, Zdeněk 

Svěrák, Oldřich Kaiser a jiní.  

Komedie/drama ČR/SR, 111 minut, mládeži přístupno, vstupné 120 Kč 

  

 

 

 



 

 

 

 

19. úterý 13.30   PO STRNIŠTI BOS (Bio Senior) 

Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože o jedno dítě 

už přišli. A tak je Eda náhradník. Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později, než se 

odehrává příběh filmu Po strništi bos, sledujeme jejich poválečný život na pražském předměstí ve snímku 

Obecná škola. Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska, Alois Grec, Zdeněk 

Svěrák, Oldřich Kaiser a jiní.  

Komedie/drama ČR/SR, 111 minut, mládeži přístupno, vstupné 60 Kč 

  

 

19. úterý 19.00   VÁLKA O PLANETU OPIC 3D 

Z inteligentního šimpanze Caesara se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic, a 

když se s ním nyní setkáváme, je mu okolnostmi vnucena nová role válečného generála. Situace opičího 

klanu vedeného Caesarem je totiž katastrofální. Jejich skupina ustoupila do lesů, kde se často utkávají v 

bitvách s lidskou armádou, vedenou nelítostným plukovníkem McCulloughem. Ztráty opičího společenství 

jsou obrovské a Caesar cítí bolest z každé smrti…Režie: Matt Reeves. Hrají: Andy Serkis, Woody 

Harrelson, Judy Greer, Steve Zahn, a jiní.  

Dobrodružný film USA s čes. titulky, mládeži do 12 let nevhodné, vstupné 130 Kč 

 

 

26. úterý 19.00   ZABIJÁK & BODYGUARD 

Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u 

Mezinárodního soudního dvora. Aby se včas dostavili k soudnímu řízení, musí oba zapomenout na to, že 

jsou tak trochu jiní a že si možná až příliš lezou na nervy. Režie: Patrik Hughes. Hrají: Ryan Reynolds, 

Samuel L. Jackson, Gary Oldman a jiní.  

Akční komedie USA s čes.titulky, 118 minut, mládeži do 15 let nevhodné, vstupné 110 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


