
4/2023
DUBEN

Vstupné 120 Kč

Úterý 18. dubna v 17:30
ZACHRAŇTE TYGRA 
Jedné noci zachrání malý sirotek Balmani (Sunny Pawar) tygří mládě, jehož matku zabili nemilosrdní pytláci. Utečou 
spolu a vydávají se na dalekou cestu do odlehlého kláštera Tygří hnízdo, o němž si Balmani myslí, že je pro tygříka tím 
nejbezpečnějším místem. Pronásledováni pytláky se Balmani a Mukti snaží překonávat všechny nástrahy, které je na 
cestě čekají a zažívají spolu největší dobrodružství života – skutečné přátelství!

94 minut
český dabing

Mládeži přístupné

DOBRODRUŽNÝ FILM

Vstupné 120 Kč

Úterý 11. dubna v 17:30
SUPER MARIO BROS. VE FILMU

Sourozenci Mario a Luigi sní o tom, že povedou nejlepší instalatérskou firmu v New Yorku, což jim zatím moc nevychází. 
Možná právě proto jsou ochotní vrhat se i do úkolů, které jsou zjevně nad jejich nepatrné síly. Chuť jít do všeho po hlavě 
se jim nevyplatí ve chvíli, kdy vlezou do podezřele vypadající obří zelené trubky a pár vteřin nato se jí 
nekontrolovatelně řítí „kamsi“.

Na celém světě nenajdete populárnější instalatéry, než jsou kníratí bráchové Mario a Luigi. Legendární hrdinové ze 
slavných videoher se vydávají na filmové plátno v doprovodu studia Illumination, které stvořilo sérii Já, padouch.

92 minut
český dabing

Mládeži přístupné

ANIMOVANÝ FILM

Čtvrtek 6. dubna v 19:30  
BASTARDI: REPARÁT
Učitel Majer (Tomáš Magnusek) je propuštěn z vězení na amnestii. K sobě do domu si ho bere jeho spolužák ze základní 
školy Ivan (Zdeněk Godla), jenž žije v romském ghettě. Majer nemá nikoho z rodiny. Nikdo mu nezbyl, a tak nabídku 
Ivana vítá. Ivan Majerovi sdělí, že se mu rozhodl pomoci především z důvodu, že potřebuje znovu otevřít školu, na které 
dříve Majer učil a chvíli ji vedl. Ivan žijící v ghettě zná problémy své komunity a ví, že zrušení jejich oblíbené školy jim 
neprospělo. Majer začíná oslovovat své bývalé kolegy a především žáky, aby mu pomohli. Řada jeho žáků má také 
svoje děti. S nimi zažívá řadu komických situací. 

86 minut

Přístupné od 15-ti let Vstupné 130 Kč

České drama

Úterý 4. dubna v 19:30  
OSTROV
Dobrodružná romantická komedie Ostrov vypráví o jedné katastrofální dovolené, která pro dva rozhádané manžele 
skončí několikaměsíční robinsonádou na opuštěném tropickém ostrůvku. Pro záchranu a přežití jim pak nezbývá nic 
jiného, než si začít znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky. Jejich příběh začíná v luxusním exotickém resortu, kde 
jsou Alice (Jana Plodková) a Richard (Jiří Langmajer) konečně po letech na dovolené, jenže věci se zvrtnou. Richard Alici 
oznámí, že se chce rozvést. Alice je zaskočená a jejich exotická dovolená tím okamžitě končí. Alice chce odjet domů 
ihned, je jedno jak. Richard tedy sežene odvoz nákladním letadlem, protože nic jiného neletí...

100 minut

Přístupné od 12-ti let Vstupné 140 Kč

ČESKÁ KOMEDIE

Čtvrtek 13. dubna v 10:00  
OSTROV KINO PRO SENIORY

Dobrodružná romantická komedie Ostrov vypráví o jedné katastrofální dovolené, která pro dva rozhádané manžele 
skončí několikaměsíční robinsonádou na opuštěném tropickém ostrůvku. Pro záchranu a přežití jim pak nezbývá nic 
jiného, než si začít znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky. Jejich příběh začíná v luxusním exotickém resortu, kde 
jsou Alice (Jana Plodková) a Richard (Jiří Langmajer) konečně po letech na dovolené, jenže věci se zvrtnou. Richard Alici 
oznámí, že se chce rozvést. Alice je zaskočená a jejich exotická dovolená tím okamžitě končí. Alice chce odjet domů 
ihned, je jedno jak. Richard tedy sežene odvoz nákladním letadlem, protože nic jiného neletí...

100 minut

Pouze pro seniory Vstupné 70 Kč

ČESKÁ KOMEDIE



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

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

Čtvrtek 20. dubna v 19:30  
MEDVĚD NA KOKSU 
Ve známé písničce se zpívá o tom, že „medvědi nevědí, že turisti nemaj zbraně“. Medvědi ale bohužel také nevědí, že 
když najdou v lese kokain, který při neúspěšné předávce vypadl z letadla pašerákům, neměli by ho žrát. Takový 
medvěd na koksu totiž vůbec neví, co dělá. Ke smůle všech lidských hrdinů příběhu se drogy vysypaly nad idylickou 
přírodní rezervací, kde by jim za normálních okolností hrozily maximálně puchýře. I proto se jich tu sešlo tolik – klasičtí 
výletníci, děti za školou, matka jednoho z nich, obětaví strážci parku, gangsteři, kteří hledají spadlý kokain, policista, 
hledající pro změnu tyhle gangstery… 

95 minut
české titulky

Přístupné od 15-ti let Vstupné 130 Kč

KOMEDIÁLNÍ THRILLER

Vstupné 100 Kč

Úterý 25. dubna v 19:30
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá Irena. Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na 
život. Přesto je mezi nimi to nejpevnější pouto, které nic nemůže přetrhnout. Ani muž. Každá z nich má sen. Irena touží to 
vlastním domě a tomu podřizuje vše. Marta touží po moderování v rádiu, ale je lékárnice, která si strašně moc chce 
povídat s lidmi. A Alex? Ta neprožívá zrovna šťastné období s přítelem. Chtěla by normální vztah s bezva mužským... 
Jenže se bezhlavě a vášnivě zamiluje do o dost staršího, avšak velice charismatického šéfa velké nadnárodní firmy. 
Podlehne jeho šarmu, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou slupku. 

108 minut

Přístupné od 12-ti let

ČESKÁ KOMEDIE

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

Vstupné 120 Kč

Čtvrtek 27. dubna v 17:30
MYŠKA A MEDVĚD NA CESTÁCH
Kdo by neznal upovídanou myšku Celestinu a jejího největšího kamaráda medvěda Ernesta. Tato nerozlučná dvojka se 
vrací na plátna kin v novém veselém i napínavém dobrodružství, které se točí kolem Ernestových rozbitých houslí a cestě 
do jeho rodné země, kde k jejich překvapení zakázali všechnu hudbu. I když jsou různě velcí, jeden je upovídaný a 
druhý místo povídání raději hraje na housle či harmoniku, jsou medvěd Ernest a myška Celestina nerozlučnými 
kamarády. Když se tak trochu i Celestininým přičiněním rozbijí Ernestovy zamilované housle, musí se vrátit do jeho rodné 
země Breptánie. Protože jen tam je dokáží opravit, je to totiž země hudbě a hudebníkům zaslíbená. 

79 minut
český dabing

Mládeži přístupné

ANIMOVANÝ FILM

http://www.kulturatyn.cz

