
MÁMA
Pondělí 17. června v 18.00

TVMINIUNI A ZLODĚJ OTÁZEK

Středa 12. června v 18.00

PŘED KAŽDÝM VEČERNÍM PROGRAMEM PROMÍTÁME 15MINUTOVÝ PROPAGAČNÍ FILM O KLIMKOVICÍCH

Pondělí 10. června v 18.00

Středa 5. června v 18.00

ROCKETMAN

Středa 19. června v 18.00

FREE SOLO

kis.mesto-klimkovice.cz     e-mail: kino-klimkovice@seznam.cz     tel: 556 420 036     Dělnická 362, Klimkovice     Facebook: Panorama Klimkovice

Životní příběh hudební legendy Eltona Johna. Zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo 
jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby o sobě mohl vyprávět.         
Drama, hudební.                                                                                                                                   
USA, VB, nevhodný do 12 let, 125 minut, vstupné 130,-

s oblíbenými maňáskovými hrdiny, kterým zdatně sekundují herci jako Pavel Liška, Bára 
Poláková, Miroslav Krobot, Sebas�an Pathe. 

Filmová verze úspěšného dětského pořadu České televize, ve kterém se diváci setkají 

ČR, 90 minut, vstupné 120,-
Rodinný film plný života, barev, v�pů a také film s jedním důležitým poselstvím.

 TERORISTKA

ČR, nevhodný pro dě� do 12 let, 105 minut, vstupné 110,-   senioři 60,-

Hlavní hrdinkou filmu je učitelka v důchodu, která celý život učila žáky, že základem 
všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjis�, že přesně na to gauneři spoléhají. 
Hrají: Iva Janžurová, Mar�n Hofmann, Ta�ana, Vilhelmová, Eva Holubová, Pavel Liška,  
Jana Plodková, Kris�na Svarinská, aj.

Velkolepý dokument ověnčený Oscarem 2019. Příběh špičkového amerického sportovce 
Alexe Honnolda o zdolání skální stěny El Capitan, bez jakéhokoliv zabezpečení. 

USA, 105 minut, vstupné 100,-
Závratná kinematografická óda na nezlomnou odvahu člověka čelit překážkám.

USA, mládeži do 15 let nepřístupno, 105 minut, vstupné 120,-

Když je Vám sladkých "náct" a cizí člověk Vám nabídne , že můžete pařit v jeho sklepě, 
měli byste si dávat pozor. Nic to�ž není zadarmo. Temný thriller.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA

Pondělí 24. června v 18.00

 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

USA, české znění, 100 minut, vstupné 130,-  dě� 110,-

V prvním díle jsme zjis�li, co dělají naši zvířecí kamarádi, když jsou sami doma. Teď se 
dozvíme, co se jim honí hlavou, když skončí v rukou veterináře, nebo, když se v jejich 
teritoriu objeví vetřelec v podobě dítěte. Rodinný, komedie, animovaný.

V ČERVENCI NEHRAJEME
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