Sobota 2. 7. v 19:00 hodin

červenec 2022
Neděle 10. 7. v 10:00 hodin

POPLACH – STAND UP
COMEDY SHOW

MIMONI: PADOUCH
PŘICHÁZÍ

– divadelní představení
Už 2. července se vás budou snažit bavit dva ptáci a jeden Jakub s Tomem. Jinými slovy - Adam
Poštolka, Matěj Straka, Jakub Plaskura (absolvent vítkovského gymnázia) a Tomáš Burian.
Čekají vás historky ze života, ve kterých se řada
z vás najde. Jaké to je být u porodu? A co teprve porod, ale věci před ním a po něm? Pro muže
je těžké být nezadaný, ale ještě o chlup těžší je
možná býti zadaným. Víte, jaké to je strávit rok
na koleji s autistou? My ano! Proč se ženy otevřeně mezi sebou baví o intimnostech, ale pro
nás chlapáky je to tabu? Navíc se můžete těšit,
že se zastaví třeba papež, Emanuele Ridi (Ital v
kuchyni), Robert Záruba nebo Andrej Babiš. Těšíme se na vás!
Show. Země původu: Česko
👨Přístupný ⏰ 120 min. Vstupné: 140 Kč

V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob, aby mu mohli věrně sloužit,
narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého chlapce, který vyrůstá jen se svou německou
matkou. Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně změní život.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
Země původu: USA
👨Přístupný ⏰ 90 min. České znění
Vstupné: 130 Kč

Pátek 8. 7. v 16:30 hodin

ŽENY A ŽIVOT
Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí
ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je
ovšem její volnomyšlenkářská, všeho schopná
sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do
budování rodinného podniku, fungujícího tak
trochu “ode zdi ke zdi”.
Komedie / Romantický
Země původu: Česko
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák, Jiří
Lábus, Veronika Freimanová, Petr Buchta, Aneta Krejčíková, Jaromír Nosek, Barbora Mottlová
👨 Přístupný ⏰ 87 min. Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama

Čtvrtek 14. 7. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra

HÁDKOVI
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři
se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy,
který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale
mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání
je pro ně nezbytnou součástí života. Ve vzduchu
visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí
i otec obou bratrů s důležitou novinkou. Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem bavit, ale
naráží na jeden problém. Nikdy se neshodnou a
pokaždé skončí tím, že se pohádají.
Komedie
Země původu: Česko
Hrají: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka
Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka
👨 12+ ⏰ 98 min.
Vstupné: 130 Kč

Pátek 8. 7. v 19:00 hodin

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Thor (ChrisHemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru.
Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale),
který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru
(Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou
ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie Portman),
která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné
kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby
odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než
bude pozdě.
Akční / Dobrodružný / Fantasy
Země původu: USA
👨 12+ ⏰ 119 min. Český dabing
Vstupné: 150 Kč

Kino Panorama, Komenského 139, Vítkov
tel: 731 486 292, e-mail: kino@vitkov.eu
Web: https://volnycas.vitkov.info/kino-vitkov
www.kulturavitkov.cz, FB: @kinovitkov

Změna programu vyhrazena.
Z důvodu měnících se opatření, rozhodnutí agentur
či distributorů může docházet k úpravám v programu,
ceně, přístupnosti apod.

červenec 2022
Pátek 15. 7. v 21:00 hodin
SVČ – letní kino

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA
A KAREL
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí
tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit
svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů,
rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu
udělat pořádnou kravinu jako zamlada.
Komedie
Země původu: Česko
👨 12+ ⏰ 115 min.
Vstupné: 60 Kč
Pátek 22. 7. v 16:30 hodin

TŘI TYGŘI: JACKPOT
Populární komediální skupina Tři tygři se se
svým nevázaným humorem vydává dobýt velká
plátna kin. Konečně! V celovečerním příběhu Tří
tygrů získají dva troubové z Ostravy výherní tiket na osm milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají hordu ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami sobě.
Komedie / Akční
Země původu: Česko
Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro,
Vladimír Polák
👨Přístupný ⏰ 110 min.
Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama

Pátek 29. 7. v 19:00 hodin

PÁRTY HÁRDER:
SUMMER MASSACRE
V Párty Hárder se vrátí parta kamarádů prvního
ﬁlmu. Z předchozích událostí se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslulou Ibizu východu
– na Mácháč, legendární místo plné mejdanů,
muziky a nevázaného sexu. Slibují si životní zážitek a pochopitelně i prázdninovou soulož. Užijí
si léto, nebo selžou a čekají na ně leda tak ponížení, nedobrovolný celibát a Srbské milice?
Komedie
Země původu: Česko
👨 Přístupný ⏰ 107 min.

Neděle 31. 7. v 10:00 hodin

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův pes Krypto vytvoří tým
domácích mazlíčků z útulku, kteří dostali superschopnosti: ohař jménem Ace, který se stane supersilným a nezničitelným; prase jménem
PB, které může dorůst obřích rozměrů; želva
jménem Merton, která se stane superrychlou;
a veverka jménem Chip, která získá elektrické
schopnosti.
Rodinný, Animovaný,Dobrodružný
Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 106 min.
Český dabing

Pátek 22. 7. v 19:00 hodin

ČERNÝ TELEFON
Finney Shaw je normální třináctiletý kluk, kterému změní život sadistický vrah, jenž ho unese a uvězní ve zvukotěsném sklepě, kde nemá
smysl volat o pomoc. Jenže pak zazvoní na zdi
visící odpojený telefon a na Finneyho začnou ze
sluchátka mluvit předchozí únoscovy oběti. Ty
mají jeden společný cíl – postarat se o to, aby Finneyho příběh neskončil tak tragicky.
Drama / Horor
Země původu: USA
👨 15+ ⏰ 102 min. Titulky
Vstupné: 150 Kč
Čeká vás hororový večer v kině. Cestou do sálu
zažijete hororovou cestu plnou nástrah. Na
prodej v bufetu rakvičky a krvavý drink.

Zakoupení vstupenek on-line na

www.kulturavitkov.cz
INFO Z KINA:
„Klub Panorama“ znamená, že ﬁlm hrajeme podruhé
a tím pádem za sníženou cenu.
Nově si můžete rezervovat lístky v systému i v den
promítání. Rezervovaný lístek si pak můžete vyzvednout
i v kině před promítáním ﬁlmu. Rezervace je platná do
doby, než se ﬁlm začne promítat.

