
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
Animovaný šmolkovský film opäť prichádza do našich kín. Šmolkovia sa vydávajú 
na dobrodružnú výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách šmolkov. 

film ARG
MN do 12 r.
104 min.

1.5.a6.5.a14.5.2017

14.-15.5.2017

filmUSA
MP
87 min.
slov. dabing

1.-2.5.2017
Pondelok 19.00
Utorok     19.00
vstupné:   4€

PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA
Biografická dráma, v ktorej teenager z B. Aires pocíti náboženské volanie a to 
ho privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. 

7.-8.5.2017 film USA
MP 
97 min.
slov. dab.

film USA
MN do 12 r.
136 min.

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2
Ak chcete prežiť dobrodružstvo skupiny superhrdinov, ktorí sa vydávajú až na úplné 
hranice kozmu, tak potom neváhajte a príďte do kina. Marvel uvádza dlhoočakávané 
pokračovanie príbehov skupiny medzigalaktických stratených existencií. 

film VB
MN do 15 r.
89 min.

LADY MACBETH
Milostná dráma, v ktorej sa Katherine musela vydať za staršieho Alexandra, lenže 
krátko po svadbe sa vášnivo zamiluje do fešáka Sebastiána. 

Nedeľa    19.00
Pondelok 19.00
vstupné:   4€

4.5.a6.-7.5.2017

BABY ŠÉF
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva do kina na úsmevnú animovanú 
komédiu, v ktorej sa zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí totiž elegantný oblek 
s kravatou, hovorí hlbokým hlasom a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov.

8.-9.5.2017

Nedeľa    16.00
Pondelok 17.00
vstupné:   4€

film USA
MN do 15 r.
132 min.

CHATRČ
Je tu nádherný príbeh podľa knihy W. P. Younga, ktorý mnohým ľuďom odpovedal 
na odvekú otázku, prečo Boh neurobí niečo s bolesťou a zlom tohto sveta. 

Pondelok 17.00
Sobota      17.00
Nedeľa     17.00
vstupné:   4€ 

Štvrtok    19.00
Sobota     19.00
Nedeľa    18.00
vstupné:   4€

Pondelok 19.00
Utorok     18.00
vstupné:    4€

11.-12.5.2017 film USA
MN do 12r. 
91 min.

PÁD
Je tu film podľa prvého dielu úspešnej knižnej série Anjeli. Luci v internátnej škole 
spoznáva záhadného Daniela, ktorý ju silno priťahuje. 

Štvrtok    17.00
Piatok     18.00
vstupné:   4€

25.-26.-27.5.2017 film USA
MN do 12 r.
135 min.

PIRÁTI KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom 
dobrodružstve má Jack Sparow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu 
nepriateľovi - mŕtvemu kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. 

Štvrtok  19.00
Piatok    19.00 
Sobota   19.00
vstupné:   4€

12.-13.5.2017 film SR
MN do 7 r.
100 min.

CUKY LUKY FILM
Obľúbená dvojica s televíznych obrazoviek prichádza po prvýkrát na filmové plátna! 
Tento film porozpráva príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. 
O bláznivú zábavu sa postarajú P. Polnišová a Z. Šebová.

Piatok   16.00
Sobota  17.00
vstupné:   4€

30.5.2017 film SWE
MN do 12 r.
116 min.

MUŽ MENOM OVE
Smutnosmiešne rozprávanie o láske, neporiadnych susedoch, kvalitnom náradí 
a aute značky Saab.

Utorok   19.00
vstupné:   4€

16.-17.5.2017
film FRA
MN do 15 r. 
99 min.

RAW
V hororovej dráme 16-ročná vegetariánka Justine po prvýkrát v živote zje surové mäso. 
Táto skúsenosť ju od základov zmení a prebudí v krehkom dievčati spiace monštrum. 

Utorok   19.00
Streda    19.00
vstupné:   4€

u v á d z a
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P r e d p r e d a j    v s t u p e n i e k    v ž d y    1 h o d .
p r e d    p r e d s t a v e n í m    v    MSKŠ.    

Digitalizáciu Kina Tekov finančne podporil Audiovizuálny fond.

kinotekov.webs.com

11.-12.-13.5.2017
film USA
MN do 12 r.
126 min.

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
Uznávaný režisér a scenárista Guy Ritchie vám prináša na plátna našich kín jeho 
originálnu verziu legendy o kráľovi Artušovi a čarovnom meči. 

Štvrtok  19.00
Piatok    20.00
Sobota   19.00
vstupné:  4€

19.-20.-21.5.a27.-28.52017
film SPA
MP
92 min.
slov. dabing

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU
Táto veľmi milá animovaná detská komédia prináša do kín podvodnú zábavu 
na jeden nádych. Zabávať vás bude malá chobotnička Deep, morský čert Evo, 
kreveta Alica a dravá muréna Maura.  

Piatok    17.00
Sobota   17.00
Nedeľa  16.00
Sobota   17.00
Nedeľa  16.00
vstupné:   4€

19.-20.5.a28.5.2017
film USA
MN do 15 r.
122 min.

VOTRELEC: COVENANT
V tejto novej kapitole posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú planétu 
na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. 

Piatok    19.00
Sobota   19.00
Nedeľa  18.00
vstupné:   4€
21.-22.5.2017 film FRA

MP dabing
122 min.

PUTOVANIE TUČNIAKOV
Príbeh malého tučniaka, chystajúceho sa na svoju prvú cestu k moru, nás privádza 
do ľadového kráľovstva vzdialenej Antrarktídy.

Nedeľa    18.00
Pondelok 18.00  
vstupné:    4€

 

 

 

 

 

23.-24.5.2017 film RUS
MN do 12 r.
89 min.

OCHRANCOVIA
Akčná triková jazda s nezameniteľnou a pre súčasného diváka neopozeranou atmosférou 
ruských filmov. Ruská odpoveď na americké filmy o nezničiteľných superhrdinoch. 

Utorok  19.00
Streda   19.00  
vstupné:    4€
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