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 1/8  ne  17.00 Gump – pes, který naučil lidi žít 
    ČR / 2021 / 90 min. 

   19.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel  
    ČR / 2021 / 118 min. / 12+ 

 3/8   út  19.30 Black Widow 
    USA / 2021 / 133 min. / tit. / 12+ 

 4/8   st  19.30 Slečna bestie 
    USA / 2021 / 112 min. / tit. / 15+ 

 5/8   čt  19.30 Shoky & Morthy: Poslední velká akce 
    ČR / 2021 / 100 min. / 12+ 

 8/8   ne  17.00 Králíček Petr bere do zaječích 
    USA / 2021 / 94 min. / dab. 

      19.30 Sebevražedný oddíl (2021) 
    USA / 2021 / 131 min. / tit. / 15+ 

10/8   út  19:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel  
    ČR / 2021 / 118 min. / 12+ 

11/8  st  19.30 Matky 
    ČR / 2021 / 95 min. / 12+ 

12/8  čt  19.30 Deníček moderního fotra 
    ČR / 2021 / 97 min.  

15/8   ne  17.00 Croodsovi: Nový věk 
    USA / 2021 / 95 min. / dab. 
    19.30 Muž se zaječíma ušima 
    SR, ČR / 2020 / 104 min. 

17/8  út  19.30 Deníček moderního fotra 
    ČR / 2021 / 97 min.  

18/8  st  19.30 Jan Werich: Když už člověk jednou je… 
    ČR / 2021 / 105 min.  

19/8  čt  19.30 Večírek 
    ČR / 2021 / 90 min. / 12+ 

22/8  ne  17.00 Tlapková patrola ve filmu 
    USA / 2021 / 80 min. / dab. 

    19.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 
    ČR / 2021 / 118 min. / 12+ 

23/8  po  19.30 Matky 
    ČR / 2021 / 95 min. / 12+ 

24/8  út  19.30 Filmový klub: První kráva 
    USA / 2019 / 121 min. / 12+ 

25/8  st  19.30 Večírek 
    ČR / 2021 / 90 min. / 12+ 

26/8  čt  19.30 Zátopek 
    ČR / 2021 / 130 min. 

29/8   ne  17.00 Králíček Petr bere do zaječích 
    USA / 2021 / 94 min. / dab. 

      19.30 Zátopek 
    ČR / 2021 / 130 min. 

 

 

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  

 Králíček Petr  

 bere do zaječích 
 RODINNÝ  

 Oblíbený králíček je Petr zpátky. 

Bea, Thomas a králíci jsou teď 

něco jako rodina. Ale ať se Petr 

snaží sebevíc, stále má reputaci 

nenapravitelného rošťáka. A tak 

se rozhodne vzít do zaječích do 

světa… 

Deníček moderního fotra                    
KOMEDIE 

V nové české komedii podle 

stejnojmenného knižního 

bestselleru Dominika Landsmana 

se v hlavních rolích představí Jiří 

Mádl a Tereza Ramba. Někdy vás 

život náhodně dostane do situace, 

kterou nečekáte, ale musíte se s ní 

vyrovnat jako chlap! 

  

 Jan Werich: Když už 

 člověk jednou je… 
 DOKUMENTÁRNÍ 

 

 Po čtyřech desetiletích od smrti 

jedné z největších legend 

českého divadla Jana Wericha 

vznikl jeho první velký filmový 

dokumentární portrét.  

  

Tlapková patrola ve filmu 

RODINNÝ 

Asi nejslavnější a rozhodně 

nejroztomilejší záchranáři 

vyrážejí na plátna kin ve svém 

prvním filmovém dobrodružství. 

A bude to pořádná jízda, ostatně 

co jiného byste mohli od 

Tlapkové patroly čekat. 

 

 

 Večírek  
 KOMEDIE 

 Na večírku se postupně scházejí 

bývalí spolužáci. Toto setkání by 

se pravděpodobně neslo v 

duchu lehkého škorpení a 

nostalgických vzpomínek, jenže 

místo dalšího spolužáka zazvoní 

u dveří podomní prodavač a 

přinese nečekanou zprávu. 

 

Zátopek 
ŽIVOTOPISNÝ 

Film Davida Ondříčka vypráví o 

nezlomné síle vůle, která dodnes 

inspiruje tisíce sportovců po 

celém světě. A také o 

jedinečném vztahu dvou lidí – 

Emila a Dany Zátopkových – kteří 

navzdory všem překážkám spolu 

strávili celý život. 


