
JA, ZLODUCH 3
Pokračovanie tejto výbornej detskej animovanej komédie budeme v našom kine premietať 
nepretržite do Nedele 16.7.2017 denne o 17.00 hod. Tvorcovia sľubujú obrovskú dávku 
humoru a vtipných situácií, v ktorých vás rozosmejú aj veľmi obľúbení Mimoni.

1.až16.7.2017

20.-21.-22.7.2017

film USA
MP
96 min.
slov. dabing

6.-7.-8.7.2017 film USA
MN do 12 r.
133 min.
slov. dabing

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. 

film USA
MN do 15 r.
138 min.

DUNKIRK
Anglický režisér Ch. Nolan natočil výbornú akčnú vojnovú drámu, ktorá je založená 
na reálnych historických udalostiach. Keď sa 400-tisíc mužov nemohlo vrátiť domov, 
domov si prišiel po nich. 

Štvrtok  19.00
Piatok    20.00
Sobota   19.00
vstupné:   4€

4.-5.7.2017

SPIDER-MAN: NÁVRAT DOMOV
V očakávanom filme o obľúbenom marvelovskom superhrdinovi sa predstaví talentovaný 
Tom Holland ako Peter Parker snažiaci sa zosúladiť bežný stredoškolský život 
s povinnosťami superhrdinu. 

9.-10.7.2017

Štvrtok  19.00
Piatok    19.00
Sobota   19.00
vstupné:   4€

film USA
MN do 15 r.
87 min.

47 METROV
Sestry Kate a Lisa chcú na dovolenke v Mexiku zažiť veľké dobrodružstvo. Nechajú sa 
ponoriť niekoľko stôp pod hladinu oceánu v rozheganej kovovej klietke. 

Sobota   17.00
Nedeľa  17.00
až po 16.7.
denne o17.00
vstupné:  4€ 

Utorok   19.00
Streda    19.00
vstupné:   4€

Nedeľa    19.00
Pondelok 19.00
vstupné:    4€

13.-14.-15.7.2017
film USA
MN do 12 r. 
143 min.

VOJNA O PLANÉTU OPÍC
Tento film začína 2 roky po udalostiach predchádzajúcej snímky Úsvit planéty opíc. 
Zo šimpanza Caesara sa stal nespochybniteľný vodca rozrastajúceho sa spoločenstva opíc. 

Štvrtok   19.00
Piatok    19.00
Sobota   19.00
vstupné:   4€

18.-19.7.2017 film USA
MN do 15 r.
94 min. 

OKLAMANÝ
Historická dráma, v ktorej excelujú C. Farrell, E. Fanning, N. Kidman a K. Dunst. Vonku 
zúri občianska vojna a na dvere dievčenskej školy zaklope ťažko zranený dôstojník John. 

Utorok  18.00
Streda   19.00
vstupné:   4€

21.7.,23.-24.7.2017 film FRA
MN do 12 r.
130 min.
slov. dabing

VALERIAN A MESTO TISÍCICH PLANÉT
Vesmír bez hraníc potrebuje hrdinov bez limitov. Špeciálny vládny agenti Valerian a 
Laureline sú vyslaní na nebezpečnú misiu do medzigalaktického impéria Alfa. Tajomné 
sily sa chystajú ohroziť náš rod!

Piatok     17.30
Nedeľa    19.00
Pondelok 19.00
vstupné:   4€

u v á d z a

ZLATÉ MORAVCE
TEKOV

kino

Júl 2017

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

16.-17.-18.7.2017
film USA
MN do 12r. 
96 min.

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO
V tomto úžasnom filme sa presvedčíte, že za pravú lásku sa niekedy možno oplatí aj 
zomrieť. 17-ročná Madeline sa beznádejne zamiluje do svojho suseda Ollyho. 

Nedeľa    19.00
Pondelok 19.00 
Utorok    19.00
vstupné:  4€

22.-23.a28.-29.-30.7.2017

film NEM
MP
84 min.
slov. dabing

BOCIAN RIŠKO
Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo o vrabcovi, ktorý žije ako bocian a myslí si, že je 
bocian. Zábavný a chvíľami dojemný animovaný film pre celú rodinu.  

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

25.-26.7.2017 film USA
MN do 15 r.
119 min.

SRDCU NEROZKÁŽEŠ
Kumail a Emily sa prvý raz stretnú na večierku a ihneď sa do seba zamilujú. Nádejne 
rozvíjajúci sa vzťah naruší záhadná choroba, ktorá Emily uvrhne do umelého spánku. 

Utorok  19.00
Streda   19.00
vstupné:   4€

27.-28.7.2017 film USA
MN do 12 r.
112 min.

BABY DRIVER
Hudbou posadnutý mladík Baby robí šoféra bankovým lupičom. Keď sa zamiluje do 
Debory, chce dať zbohom kriminálnej minulosti a začať nový život so ženou svojich snov.  

Štvrtok  19.00
Piatok    19.00  
vstupné:   4€

 

29.-30.7.2017 film USA
MN do 12 r.
115 min.

AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM
Dámy pozor! Plážový inžinier prichádza na plátna našich kín vo veľkom štýle. Odvážnu, 
bláznivú a zvodnú letnú komédiu si nenechajte ujsť!

Sobota    19.00
Nedeľa   19.00
vstupné:    4€

film USA
MN do 15 r.
88 min.

1.-2.7.2017
Sobota   19.00
Nedeľa  19.00
vstupné:  4€

BRLOH
Keď sa stali rodičmi, dali si záväzok, podporovať sny svojej dcéry. Keď im došli 
peniaze, vymysleli spôsob, ako rýchlo zarobiť na jej školné. 
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11.-12.7.2017 film VB
MN do 12 r.
98 min.

V UTAJENÍ
Londýnu hrozí teroristický útok a do krízového tímu je prizvaná vyšetrovateľka 
CIA Alice. Teroristi majú biologickú zbraň, ktorá by pri výbuchu zničila celý Londýn.   

Utorok    19.00
Streda     19.00
vstupné:    4€
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