
 

KINO CITY  
červen 17 – 30/6/2021 

w w w . k i n o k u r i m . c z  

 

17/6  čt  19.30 Rychle a zběsile 9 
    USA / 2021 / 143 min / dab. / 12+ 
 

18/6  pá  19.30 Cruella 
    USA / 2021 / 134 min. / dab. / 12+ 

 

19/6  so  17.00 Luca 
    USA / 2021 / 96 min. / dab. 

      19.30 Nightlife: Na tahu 
    GER / 2020 / 116 min. / dab. / 12+ 

 

23/6  st  19.30 Tiché místo II 
    USA / 2020 / 97 min. / tit. / 12+ 
 

24/6 čt  19.30 Nikdo 
    USA / 2021 / 92 min. / tit. / 15+ 

 

25/6 pá  19.30 Matky 
    ČR / 2021 / 95 min.  
 

26/6  so  17.00 Duše 
    USA / 2020 / 107 min. / dab. 

    19.30 Nová šichta 
    ČR / 2020 / 91 min. / 12+ 

 

30/6 st  17:00 Luca 
    USA / 2021 / 96 min. / dab. 

    19:30 Cruella 
    USA / 2021 / 134 min. / dab. / 12+ 

Uvedený program se může vzhledem k situaci měnit. 

Aktuální program a prodej vstupenek najdete na webu: 

www.kinokurim.cz 

Otevírací doba pokladny kulturního domu:  

po, st: 9 – 18.00 a út, čt: 9 – 13.00 

  Druhá šichta 

Dokument 

25 let strávil Tomáš pod zemí 

jako horník. Doly ale zavírají a 

havíři se musí rekvalifikovat. 

Tomáš si navzdory udiveným 

kamarádům volí specializaci, 

která má k horničině daleko.  

Hodlá se stát programátorem. 

 Rychle a zběsile 9 
 Akční  

 Dominic Toretto (Vin Diesel) si 

myslel, že si konečně bude 

moci začít užívat klidný život s 

Letty (Michelle Rodriguez) a 

synem Brianem, jenže pak se 

ozvala jeho minulost. 

 

 

Cruella 
Komedie, Krimi 

Emma Stone září v 

celovečerním filmu Cruella od 

společnosti Disney. Film se 

odehrává v době londýnské 

punckrockové revoluce 70. let 

a sleduje vzpurné počátky 

nechvalně proslulé módní 

darebačky, Cruelly de Vil. 

 Luca 
 Animovaný, Rodinný  

 Snímek studií Disney a Pixar 

Luca, odehrávající se v 

malebném městečku italské 

riviéry, vypráví o dospívajícím 

chlapci, který zažívá 

nezapomenutelné letní 

prázdniny plné zmrzliny, 

těstovin a vyjížděk na mopedu. 

Nightlife: Na tahu 

Komedie 

Život barmana Mila je jeden 

nekonečný mejdan. Užívá si 

pařby, zábavu, kámoše, holky, 

každý večer jen v trochu jiném 

pořadí. A pak to přijde. 

Zamiluje se. 

 

 

 Nikdo 
 Akční, Thriller 

 Hutche mají všichni v jeho 

okolí za zbabělce. Když se ale 

stane jedním z cestujících, 

které v nočním autobuse 

obtěžuje banda grázlů, 

bouchnou v něm saze. A že jich 

je. Než se usadil, živil se totiž 

Hutch tím, že řešil problémy…  

Matky 

Komedie 

Čtyři nejlepší kamarádky jsou 

sebevědomé, chytré, užívají si, 

probírají spolu chlapy, vztahy a 

sex. K tomu se ale taky starají 

o děti, nebo je právě porodily, 

případně jsou těhotné. 


