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     červenec 
 

 8/7 pá  21.30 Známí neznámí 
    ČR / 2022 / 103 min. / 12+ 

 9/7 so  21.30 Zpívej 2 
    USA / 2022 / 110 min. / dab. 

16/7 so  21.20 Vyšehrad: FYLM 
    ČR / 2022 / 105 min. / 15+ 

22/7 pá  21.20 Prezidentka 
    ČR / 2022 / 97 min. / 12+ 

23/7  so 19.00 Kuřimský běs 
    Přehlídka hororů / 12+ 

29/7 pá  21.10 Hádkovi 
    ČR / 2022 / 90 min.  

 

      srpen 

 

12/8 pá  20.50 Ať žijí duchové! 
    ČSSR / 1977 / 80 min. 

13/8 so  20.50 Řekni to psem 
    ČR / 2022 / 85 min. 

14/8 ne  20.50 Střídavka 
    ČR / 2022 / 90 min.  

 

 

 

    

Vstupné na místě 

Platba kartou možná 

Občerstvení Club Escape 

Projekce začíná po setmění 

 Změna programu vyhrazena 

Celý program kina a prodej vstupenek na 

 www.kinokurim.cz 

 

 

Známí neznámí           KOMEDIE 

Silvestrovská party skupiny 

přátel, na které se zrodí zdánlivě 

nevinný nápad: dát všechny 

mobilní telefony na stůl a nahlas 

sdílet každou doručenou zprávu 

a dát na hlasitý odposlech každý 

příchozí hovor. Stačí jeden večer 

a z dobrých známých se stanou 

neznámí. 

Zpívej 2 

RODINNÝ, ANIMOVANÝ 

Velké sny a ještě větší hudební 

hity. To je svět Bustera Moona, 

odvážného koaláka, který se 

odhodlal uspořádat největší 

talentovou show. Animák u 

kterého se bude bavit celá 

rodina. 

 

Vyšehrad: FYLM  

KOMEDIE 

Lavi je, jak by řekl jeho agent 

Jarda, pořád stejný dement, ale 

začalo se mu konečně dařit. A to 

jak ve fotbalovém, tak v osobním 

životě. S Vyšehradem postoupil 

do druhé ligy, kde vede tabulku 

střelců, opět po něm pokukují 

zámožnější kluby… 

Řekni to psem 

ROMANTICKÝ 

Dita (Berenika Kohoutová) místo 

vytouženého miminka dostane 

od svého přítele Filipa (Igor 

Orozovič) mladou border kólii, 

přestože nikdy žádného psa 

nechtěla. Celý příběh začíná tím, 

že do jednoho šlápne. Opravdu 

to znamená štěstí? 

Ať žijí duchové!          RODINNÝ 

„Bojíš se hodně?” 

 „Středně.” 

„Jak středně?” 

„No vršek by šel, ale spodek 

nechce.” 

Asi jedna z nejlepších pohádek 

všech dob byla letos digitálně 

zrestaurována. Na Zámku to 

bude mít to správné kouzlo… 


