Rande naslepo

Šmoulové, zapomenutá vesnice

Špunti na vodě

Sobota

Sobota

Čtvrtek

1.4.2017

8.4.2017

13.4. 2017

15:oo hod.

18:oo hod.

18:oo hod.

Vstupné 130,-

Vstupné 120,Kč

Vstupné 120,-

V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se
Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na
vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným
kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou
vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi

Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vysněná
budoucnost, kterou si hýčká Saliya (Kostja Ullmann) už od
dětství. Pak ale jako teenager začne ztrácet zrak, až
nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy. Svět vidí
jako by na něj koukal skrze tlusté mléčné sklo. Zdá se, že
jeho životní sen je v naprostých troskách.

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák)
chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra
(Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne,
že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve
třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných
spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou
ženatí a mají dět

Bába z ledu

Rychle a zběsile 8

MIMI ŠÉF

Sobota

Sobota

Sobota

15.4. 2017

22.4. 2017

29.4. 2017

18:oo hod.

18:oo hod.

18:oo hod.

Vstupné 130,-

Vstupné 80,-

Vstupné 130,-

Velmi nečekané věci se budou odehrávat v osmém díle
série Rychle a zběsile. Proti „rodině" bude stát nejen velmi
schopná a nebezpečná hackerka, ale zcela překvapivě také jeden
z jejích členů.

Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana
Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil
výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra
Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá
love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a
postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství

Vážení naši příznivci, máme pro vás dobrou zprávu. V našem kině se bude opravovat, nové topení, nové plátno pro větší a jasnější obraz, nové zvukové zařízení pro zvuk 7,1.
Také bychom rádi udělali různé úpravy v sále kina pro větší pohodlí diváků. To ale znamená, že se musíme na čas odmlčet. Pokud nám to okolnosti dovolí, rádi bychom
v letních měsících promítali v letním kině na koupališti. Věříme, že na konci léta již zase budeme promítat v našem kině. Sledujte Facebook : Kino Kruh

