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 3/6  čt  19.30 Nadějná mladá žena 
    USA / 2020 / 113 min / tit. / 15+ 
 

 4/6  pá  19.30 Rytíři spravedlnosti 
    DNK / 2020 / 116 min. / tit. / 15+ 

 

 5/6  so  17.00 Duše 
    USA / 2020 / 100 min. / dab. 

 

 5/6  so  19.30 Země nomádů 
    USA / 2020 / 108 min. / tit. 

 

 8/6  út  19.30 Smolný pich      / Filmový klub 

    aneb Pitomý porno 
    ROM / 2020 / 106 min. / tit. 
 

10/6 čt  19.30 Ještě máme čas 
    CAN, UK, DNK / 2020 / 112 min. / tit. 

 

11/6 pá  19.30 Anny 
    ČR / 2020 / 67 min.  
 

12/6  so  17.00 Duše 
    USA / 2020 / 100 min. / dab. 
 

12/6 so  19.30 Tiché místo: Část II 
    USA / 2020 / 97 min. / tit. / 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 

Filmy na zbytek měsíce budou zveřejněny na webu. 

 

Tiché místo: Část II 
Horor, Thriller 

Neví se, odkud přišli, ale 

okamžitě po invazi na naši 

planetu se postavili na vrchol 

potravního řetězce. Reagují 

na jakýkoliv zvuk a jeho 

původce bleskově zlikvidují... 

 

 Nadějná mladá žena 
 Drama, Thriller, Krimi  

 Cassandra (Carey Mulligan) 

hraje zvláštní hru. Chodí do 

barů, předstírá v nich opilost, 

nechává se sbalit chlápky, kteří 

v ní vidí snadnou kořist… 

Originální revenge thriller, 

který získal Oscara za scénář. 

 

Rytíři spravedlnosti 
Drama, Komedie, Thriller  

Voják Markus se vrací domů ke 

své dospívající dceři poté, co 

jeho manželka zemřela při 

nehodě vlaku. Byla to náhoda, 

nebo pečlivě naplánovaný 

atentát? Komedie Anderse 

Thomase Jensena (Po svatbě, O 

kuřatech a lidech) 

 Duše 
 Animovaný, Rodinný  

 Co dělá člověka člověkem? 

Hudební animovaný film od 

studia Pixar pro celou rodinu, 

u kterého si přijdou na své děti 

i dospělí a který získal řadu 

ocenění. 

 

Země nomádů 

Drama, Road movie  

Šedesátnice Fern (Frances 

McDormand) nalézá životní 

sílu v cestování napříč 

Amerikou ve svém příbytku, 

bílé dodávce. Přívětivý film s 

nesmírnou duší.  

(MFF Karlovy Vary) 

 

 Ještě máme čas 
 Drama  

 Viggo Mortensen (Tohle je náš 

svět, Zelená kniha) v hlavní roli 

svého režijního debutu inspir. 

vlastním dospíváním. Drama o 

odpuštění a křehkosti rodinný 

vztahů, které zazářilo ve 

výběrech MFF Cannes, Toronta 

nebo Sundance.  

Anny 

Dokumentární 

Časosběrný snímek Heleny 

Třeštíkové zachycuje šestnáct 

let v životě Anny, která si ve 

čtyřiceti šesti letech začne 

přivydělávat jako pouliční 

prostitutka. „Život je pes. 

Někdo se má líp, někdo hůř. Já 

patřím mezi tu druhou sortu.“ 


