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24/8 st  19.30 Střídavka  KOMEDIE 

    ČR / 2022 / 88 min. / 12+ 

25/8 čt  19.30 Nene  HOROR 

    USA / 2022 / 135 min. / tit. / 15+ 

26/8 pá  19.30 Bullet Train   AKČNÍ 

    USA / 2022 / 127 min. / tit. / 15+ 

27/8 so 17.00 Planeta Praha   PRO DĚTI 

    ČR / 2022 / 85 min. 

    19.30 Arvéd  DRAMA 

    ČR / 2022 / 120 min. / 12+ 

28/8 ne 17.00 DC Liga Supermazlíčků PRO DĚTI 

    USA / 2022 / 88 min. / dab. 

    19.30 Hádkovi   KOMEDIE 

    ČR / 2022 / 95 min. / 12+ 

31/8 st  19.30 Filmový klub: Podezřelá 

    Korea / 2022 / 138 min. / tit. / 15+ 

 1/9  čt  19.30 Střídavka   KOMEDIE 

    ČR / 2022 / 88 min. / 12+ 

 2/9  pá  19.30 Minamata  DRAMA 

    USA / 2020 / 115 min. / tit. 

 3/9  so  19.30 Arvéd   DRAMA 

    ČR / 2022 / 120 min. / 12+ 

 4/9  ne  19.30 Bullet Train  AKČNÍ 

    USA / 2022 / 127 min. / tit. / 15+ 

 

 

 

 

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 

(1. až 21. srpna je pokladna z důvodu oprav uzavřena) 

 

Střídavka 

KOMEDIE 

Když se ze tří rodin stane jedna 

velká, budou všichni potřebovat 

pořádný plán. Plán, jak přežít 

současné i minulé partnery, 

všechny děti v rodině, ať už jsou 

jejich nebo ne. Plán, jak se v tom 

všem neztratit a udržet si zdravý 

rozum. 

Bullet Train 

AKČNÍ 

Brad Pitt jako nájemný zabiják 

Beruška, který je odhodlán 

vykonávat svou práci 

mírumilovně, jelikož se mu 

spousta předchozích kšeftů 

vymkla z rukou a smůla se mu 

lepí na paty. Osud má nicméně 

jiné plány… 

Planeta Praha 

PRO DĚTI 

Tvůrci oceňovaného filmu 

Planeta Česko se tentokrát vydali 

do betonové džungle hlavního 

města. Vedle lidí tu žijí nečekaní 

zvířecí sousedé, jejichž každodenní 

dobrodružství filmaři zaznamenali 

díky nejmodernějším technologiím 

z výjimečné blízkosti. 

Arvéd 

DRAMA 

Drama o faustovském 

propadnutí peklu, o tom, kam až 

jsme schopni zajít, abychom 

dosáhli svého cíle. Příběh 

inspirovaný osudy Jiřího Arvéda 

Smíchovského, hermetika, 

okultisty a mimořádně 

vzdělaného člověka.  

Minamata  

DRAMA 

William Eugene Smith (Johnny 

Depp) se proslavil jako foto-

reportér druhé světové války. Na 

začátku 70. let ale žije 

samotářsky a rezignující na svou 

kariéru. Změna nastane, když jej 

Life tajně vyšle do japonského 

rybářského města Minamata… 

 


