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www.kinokurim.cz 

 

 1/7   čt  19.30 Matky 
    ČR / 2021 / 95 min. / 12+ 
 

 4/7   ne  17.00 Chlupáčci 
    USA / 2021 / 84 min. / dab. 

      19.30 V zajetí démonu 3: Na Ďáblův příkaz 
    USA / 2021 / 112 min. / tit. / 15+ 

 

 8/7   čt  19.30 Ubal a zmiz 
    ČR / 2021 / 99 min. / 12+ 

 

11/7   ne  17.00 Divoký Spirit 
    USA / 2021 / 89 min. / dab. 

      19.30 Black Widow 
    USA / 2021 / 133 min. / dab. / 12+ 

 

13/7   út  19.30 Kočár do Vídně / Filmový klub 
    Československo / 1966 / 85 min. 
 

14/7 st  19.30 Matky 
    ČR / 2021 / 95 min. / 12+ 

 

15/7  čt  19.30 Chyby 
    ČR / 2021 / 99 min. / 15+ 
 

18/7   ne  17.00 Raya a drak 
    USA / 2021 / 114 min. / dab. 

    19.30 Zabijákova žena & bodyguard 
    USA / 2021 / 99 min. / tit.  

 

22/7  čt  19:30 Gump – pes, který naučil lidi žít 
    ČR / 2021 / 90 min. 

 

23/7  pá  19:30 Chyby  
    ČR / 2021 / 99 min. / 15+ 

 

24/7  so  17:00 Croodsovi: Nový věk 
    USA / 2020 / 95 min. / dab. 

    19:30 Rozhněvaný muž 
    USA / 2021 / 118 min. / tit. / 12+ 

 

29/7  čt  19:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel  
    ČR / 2021 

 

Aktuální program a prodej vstupenek na www.kinokurim.cz 

Změna programu vyhrazena. 

Pokladna je otevřena hodinu před každým filmem a také: 

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

 

  Prvok, Šampón,  

Tečka a Karel     KOMEDIE 

Čtyři kamarádi ve středním věku si 

přiznají, že nežijí tak, jak si 

představovali a rozhodnou se 

vyřešit svou krizi provokativní 

hrou a plněním odvážných úkolů. 

Jak čtyřicátník zjistí, jestli je 

opravdovej chlap? Jak zabrání 

korozi svých ideálů, rozplynutí snů 

a scvrkávání varlat? 

 Ubal a zmiz 
 KOMEDIE  

 Dva kamarádi, Mireček (Matouš 

Ruml) a Vilém (Janek Gregor) se 

živí pěstováním trávy a dostanou 

nabídku, která se neodmítá. 

Prodat veškeré zásoby za jednu 

noc. Jenže když uzavřou obchod 

s nebezpečným Bulharem a jeho 

pravou rukou, zjistí, že jim někdo 

vykradl pěstírnu… 

Black Widow 
AKČNÍ / SCI-FI 

Scarlett Johansson alias Black 

Widow se po dekádě v Marvel 

Cinematic Universe konečně 

dočkala svého prvního sólového 

dobrodružství, které však bude 

úplně jiné, než jaké doposud 

poznala. 

 

  

 Chyby 
 DRAMA / ROMANTICKÝ 

 Nejnovější film režiséra Jana 

Prušinovského (Okresní přebor, 

MOST!, Kobry a užovky) je 

romancí mapující vztah dvou 

zamilovaných. Jedna noc, rychle 

přeroste v lásku a společné 

bydlení a Ema se rozhodne 

Tomášovi svěřit se vším, co v 

životě prožila… 

Raya a drak 
RODINNÝ 

Osamělá válečnice Raya, se 

vydává na dlouhou a 

nebezpečnou cestu, aby 

vystopovala posledního draka. 

Během své cesty však zjistí, že k 

záchraně světa nebude 

zapotřebí jen dračího kouzla, ale 

především i důvěry. 

 

 Gump – pes který 
naučil lidi žít 

 RODINNÝ 

 Film režiséra F. A. Brabce je o 

světě viděném očima toulavého 

psa Gumpa. O tom, jak nás vidí 

zvířata a jak je ten náš svět pro 

ně důležitý. Ten svět, který jim 

dává domov, sílu, naději, ale také 

bolest. Dobrodružný příběh 

psích hrdinů a lidí kolem nich.  

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. 


