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Úterý 14. března v 19:30 
VŘÍSKOT 6
Vřískot 6 je americký hororový film z roku 2023 režisérů Matta Bettinelliho-Olpina a Tylera Gilletta, v pořadí šestý 
celovečerní snímek ze slasherové série Vřískot. V hlavních rolích se představí Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, 
Mason Gooding, Jenna Ortega, Hayden Panettiere a Courteney Cox. V dalším pokračování Vřískotu čtyři lidé, kteří 
přežili vraždy Ghostface, nechají Woodsboro za sebou a začnou novou kapitolu v New Yorku.

119 minut
české titulky

Přístupné od 15-ti let Vstupné 120 Kč

HOROR

Čtvrtek 2. března v 19:30 
DĚTI NAGANA
Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši poráží Kanadu a míří do finále. Přestože i on je 
trochu outsider, rozhodne se koupit hokejku a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. Hlavně s tenisákem na plácku za 
domem. Sestaví tým a plánují si zahrát svůj vlastní velký zápas proti klukům z vedlejší vesnice. Vedle toho chce Dominik 
vyhrát i srdce, úsměv a pusu od Katky ze třídy. 

98 minut

Mládeži přístupné Vstupné 140 Kč

ČESKÝ FILM

Vstupné 60 Kč

Čtvrtek 16. března v 10:00
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM KINO PRO SENIORY

Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy 
splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. 
Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve stejný den. A Karel je pro 
zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím. Líba se však své oslavy nehodlá jen tak lehce vzdát. Rozhodne se 
Petra překvapit a s celou rodinou se přesunout k němu. 

93 minut

Pouze pro seniory

ČESKÁ KOMEDIE

Vstupné 130 Kč

Čtvrtek 9. března v 19:30
ZATMĚNÍ
Je to již dlouhý měsíc, co okresem otřáslo zmizení ženy. Beze stop. Osiřelý manžel ztrácí bez své milované chuť do 
života, den za dnem se s alkoholem slévá v jeden. V ten samý čas jako opouští místní nálevnu a podnapilý nasedá do 
svého vozidla, se na druhé straně satelitního městečka Jonášov vstupuje do prázdné ulice mladík oblečen jako obyvatel 
vilové čtvrti, do které právě vstoupil. Blíží se ke staršímu, na ulici zaparkovanému, mercedesu, vytahuje planžetu, 
otevírá auto, startuje a odjíždí...

85 minut

Přístupné od 12-ti let

ČESKÁ KOMEDIE

Úterý 7. března v 17:30  
ÚŽASNÝ MAURIC
Ze světa úžasné Zeměplochy a z knihy Terryho Pratchetta přichází do kin originální hrdinové v animované komedii 
Úžasný Mauric. Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se dá dohromady se skupinou inteligentních krys a s lidským 
klukem a vymyslí plán, jak v jednom nebohém městě přijít k penězům. V podzemí města se ale ukrývá tajemství a z 
Mauricovy perfektně nachystané finty se stane nečekané dobrodružství.
Mauric je kocour ulice. Všemi mastmi mazaný, pořádně prohnaný a jako každá správná kočka myslí především na sebe. 
Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že začíná mít lidské myšlenky a dokonce že opravdicky mluví. 

90 minut
český dabing

Mládeži přístupné Vstupné 130 Kč

ANIMOVANÝ FILM



Sledujte aktuality na našem webu  www.kulturatyn.cz
a facebooku kulturatyn.

 Více informací na www.kulturatyn.cz a tel.: 385 772 313

Čtvrtek 23. března v 19:30  
SLUŽKA 
Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského domu v Praze. Toto třpytivé velkoměsto 
rakousko-uherské monarchie v sobě skrývá nadpozemský život, který ale Anka nikdy neokusí. Místo toho ji čeká služba 
v domě vysoce postaveného státního úředníka a jeho rodiny. Atraktivní barevné salóny ostře kontrastují se špeluňkami, 
ve kterých den za dnem přežívá neviditelný personál. Anka sleduje vznešený svět, ve kterém je jejím úkolem prát 
špinavé prádlo a vynášet ranní moč. Ale ani na druhé straně žebříčku není svět růžový.

110 minut

Přístupné od 12-ti let Vstupné 140 Kč

SLOVENSKOČESKÉ DRAMA

Vstupné 140 Kč

Úterý 28. března v 19:30
BUĎ CHLAP
Pavlovi (Jakub Prachař) sice táhne na čtyřicet, ale stále ještě úplně nedospěl. Bydlí s mámou a chybí mu odvaha dělat v 
životě to, co by ho skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu (Tereza Ramba) a 
prožije s ní dobrodružnou noc. Tereza však není připravena opustit svůj dosavadní život pro někoho, kdo podle ní není 
opravdový chlap. Pavel se tedy rozhodne se přesně takovým chlapem stát. Přihlásí se na výcvikový tábor v Tatrách 
vedený Weisnerem (Ondřej Sokol), který vyučuje vše od sekání dříví po svádění žen. Podaří se Pavlovi překonat sama 
sebe a stát se chlapem, po kterém Tereza touží?

96 minut

Mládeži přístupné

ČESKÁ KOMEDIE

Rezervovaná místa si vyzvedněte nejpozději 15 minut před začátkem filmu!!!

Vstupné 150 Kč

Čtvrtek 30. března v 19:30
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ
Není nad pořádné dobrodružství! Ve filmu Dungeons & Dragons: Čest zlodějů, který vychází z jedné z celosvětově 
nejoblíbenějších her Dračí doupě, si ho diváci užijí měrou vrchovatou. Čekají je fantastické světy plné monster, kouzla, 
humor a hlavně svérázná partička hrdinů, které nejde nemilovat.
Potulný zpěvák neboli bard Edgin (Chris Pine) se živí tím, že se svou partou zlodějíčků pomáhá měnit majitele vzácných 
artefaktů (jednomu ho ukradnou a druhému prodají).

134 minut
český dabing

Mládeži přístupné

DOBRODRUŽNÝ FILM

http://www.kulturatyn.cz

