
ZÁMECKÁ KINOKAVÁRNA 

 S ČAJOVNOU 

BŘEZEN  2013 
10.03. neděle – POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE                   od 14:00  
Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, Jak si pejsek roztrhal kalhoty, O pejskovi a kočičce, jak psali psaní, 

O pyšné noční košilce, O panence, která tence plakala  

Vstupné: 30 Kč dospělí, 15 Kč  dítě 
 

12.03. úterý – WARRIOR (USA  2011)                                                    od 17:00 
Dva bratry, kteří se kdysi rozešli ve zlém, svede do jednoho zápasnického ringu potřeba vyhrát nejvyšší 

finanční odměnu v historii MMA. Bývalý mariňák Tommy (Tom Hardy) a učitel fyziky na střední škole 

Brendan (Joel Edgerton), ve strhujícím příběhu dvou bratrů, kteří stanou proti sobě v kleci a možná 

najdou i něco víc, než jen peníze... Tommy Riordan se po letech vrací do rodného Pittsburghu a požádá 

svého otce, někdejšího trenéra a nyní alkoholika, aby ho připravil na turnaj MMA, který výherci nabízí 

nejvyšší finanční odměnu v historii tohoto bojového sportu. Tommyho bratr Brendan, bývalý MMA 

bojovník, se také potýká s finančními problémy, proto se rozhodne pro návrat do amatérského ringu, 

aby zabezpečil svou rodinu. Střet, ve kterém se oba bratři musí postavit křivdám, které je kdysi rozdělily, 

je nevyhnutelný… 

Drama/Sportovní (140 min.) Vstupné: 30 Kč dospělí 
 

19.03. úterý – SNĚHURKA (USA 2012)                                                  od 17:00  
Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat vládu nad královstvím. Uprchlá princezna (Lily Collins) se 

však svého výsostního práva jen tak snadno nevzdá a rozhodne se jednat. Za pomoci sedmi 

vynalézavých trpaslíků začíná plánovat odvetu. Sněhurka ožívá v novém dobrodružném příběhu plném 

lásky, ale i žárlivosti a zrady. 

Komedie/Fantasy (106 min.) Vstupné: 30 Kč dospělí 
 

31.03. neděle – SOBÍK NIKO (FIN/DE/DEN/IRL 2008)                      od 14:00 
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi. Niko věří, že otec, kterého nikdy 

nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa Klause. Jeho největším snem je naučit se létat stejně 

dobře jako jeho otec. Dospělí u Nikova stáda však nemají pro sobíkův talent nejmenší pochopení a děti 

se mu smějí. Vlastně vůbec nikdo nevěří, že jeho otec je mezinárodní hvězda. Jediný, kdo ho podporuje 

s věří mu, je neohrabaná veverka jménem Julius. Přes přísné zákazy stáda se Niko rozhodne nacvičovat 

svůj let na kopci, na němž hrozí útok hladových vlků…    

Animovaný/Rodinný/Pohádka (75 min) Vstupné : 30 Kč dospělí, 15 Kč dítě 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


