
ZÚBKOVÁ VÍLA
Zvedavá víla Violetta odchádza do ľudského sveta bez povolenia. Lenže kvôli nehode 
sa nedokáže vrátiť do sveta víl a tak je nútená požiadať o pomoc malé dievčatko Maxie. 

WHITNEY HOUSTON: I WANA DANCE WITH SOMEBODY
Film je emotívnou a srdcervúcou oslavou života jedinečnej a nezabudnuteľnej 
Whitney Houston, jednej z najúspešnejších speváčok v histórii pop music.

Piatok        16.00
Sobota       16.00
Nedeľa      16.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€
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ZLATÉ MORAVCE
TEKOV

kino

6.1.2023 film ČR
MN do 12 r.
118 min.

VIANOČNÝ PRÍBEH
Príjemná česká komédia, ktorá sa odohráva počas Štedrého dňa, kedy niekoľko hrdinov 
prežije naozaj nevšedné a nezabudnuteľné Vianoce.

12.-13.1.2023 film USA
MN do 15 r.
102 min.

M3GAN
V tomto horore je M3Gan zázrak umelej inteligencie. Bábika je ako živá, naprogramovaná 
tak, aby bola dokonalým spoločníkom dieťaťa a najväčším spojencom rodiča.

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.
zlatemoravce.info/program-kina-tekov                   facebook.com/KinoTekovZlateMoravce

6.-7.-8.1.2023 film USA
MP
101 min.
slov. dabing

KOCÚR V ČIŽMÁCH: POSLEDNÉ ŽELANIE
Prešibaný kocúr zisťuje, že už prišiel o osem zo svojich deviatich životov. Vydáva sa 
teda na výpravu, aby získal späť svojich deväť životov a našiel bájne Posledné želanie.

Upozornenie! Pri filmoch, ktoré majú vstupné 5€, platí zľava 1€ (t.j. 4€ vstupenka) pre deti, študentov a ZŤP.

Štvrtok     18.00
Piatok       18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film NEM
MP
80 min.
slov. dabing

3.-4.1.2023 film USA
MN do 12 r.
147 min.

Piatok     18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

Utorok    18.00
Streda     18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

Január 2023

film USA
MN do 15 r. 
107 min.

MAYDAY
Pilot B. Torrance zachráni svojich pasažierov pred zásahom blesku riskantným pristátím 
na ostrove zničenom vojnou. Zachránení pasažieri však netušia, čo ich tu čaká.

19.-20.1.2023
Štvrtok   18.00
Piatok     18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

14.-15.1.2023
Sobota    16.00
Nedeľa   16.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€ 

KOCÚR V ČIŽMÁCH: POSLEDNÉ ŽELANIE
Prešibaný kocúr zisťuje, že už prišiel o osem zo svojich deviatich životov. Vydáva sa 
teda na výpravu, aby získal späť svojich deväť životov a našiel bájne Posledné želanie.

film ČR
MN do 12 r.
93 min.

ŽELANIE K NARODENINÁM
Česká komédia o tom, ako sa rodinná oslava môže zvrtnúť na divokú jazdu, pri ktorej si 
nikto nemôže byť istý vôbec ničím. Vo filme vás bude zabávať nestarnúca Eva Holubová.

21.-22.-23.1.2023
Sobota       18.00
Nedeľa      18.00
Pondelok   18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

1.-2.1.2023
Nedeľa     16.00
Pondelok  16.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film USA
MP
101 min.
slov. dabing

1.-2.1.2023
Nedeľa     18.00
Pondelok  18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ
Populárny herec Elyas M´Barek, známy ako učiteľ zo série filmov Fakjú pán profesor, 
sa v tejto komédii zoznámi s Friedou, ktorá mu skutočne zmení život. Český dabing.

film NEM
MN do 12 r.
100 min.

7.-8.1.2023
Sobota      18.00
Nedeľa     18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film USA
MN do 12 r.
125 min.

MUŽ MENOM OTTO
Emotívna komédia plná ľudskosti, ktorá bola natočená podľa svetového knižného 
bestselleru. V hlavnej úlohe v nej exceluje fantastický Tom Hanks.

21.-22.1.2023 film NEM
MP
80 min.
slov. dabing

ZÚBKOVÁ VÍLA
Zvedavá víla Violetta odchádza do ľudského sveta bez povolenia. Lenže kvôli nehode 
sa nedokáže vrátiť do sveta víl a tak je nútená požiadať o pomoc malé dievčatko Maxie. 

Sobota       16.00
Nedeľa      16.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film VB
MN do 12 r.
108 min.

ČO S TÝM MÁ LÁSKA?
Romantická komédia vám dokáže, že aj dohodnuté manželstvá môžu mať niečo do seba. 
Nevestu mu vybrali rodičia a on sa má s ňou stretnúť tvárou v tvár až na samotnej svadbe.

26.-27.1.2023
Štvrtok   18.00
Piatok     18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film USA
MP
101 min.
slov. dabing

KOCÚR V ČIŽMÁCH: POSLEDNÉ ŽELANIE
Prešibaný kocúr zisťuje, že už prišiel o osem zo svojich deviatich životov. Vydáva sa 
teda na výpravu, aby získal späť svojich deväť životov a našiel bájne Posledné želanie.

28.-29.1.2023
Sobota      16.00
Nedeľa      16.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film ČR
MN do 12 r.
93 min.

ŽELANIE K NARODENINÁM
Česká komédia o tom, ako sa rodinná oslava môže zvrtnúť na divokú jazdu, pri ktorej si 
nikto nemôže byť istý vôbec ničím. Vo filme vás bude zabávať nestarnúca Eva Holubová.

28.-29.1.2023
Sobota      18.00
Nedeľa      18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€
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film ČR
MN do 12 r.
105 min.

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU
Výborná česká komédia, v ktorej sa tridsaťročná Alex zamiluje do staršieho 
Alberta, ihneď podľahne jeho šarmu, ale čoskoro narazí na jeho tvrdú škrupinu.

5.1.2023
Štvrtok      18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

 

U
 

 

 

U
FORTUNOVA HRA
V akčnej komédií musí špeciálny agent O. Fortune zabrániť predaju smrtiacej modernej 
technológie, ktorú ovláda miliardár a zbrojný maklér G. Simmonds.

film USA
MN do 15 r.
114 min.

14.-15.1.2023
Sobota    18.00
Nedeľa   18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€ 

 

 

U

film USA
MN do 15 r.
96 min.

V ZAJATÍ MYSLE
Detektívi Jake Doyle a Mary Kelly žiadajú o pomoc uväzneného sériového vraha 
menom Umelec, keď začne niekto napodobňovať jeho vraždy. 

30.-31.1.2023
Pondelok  18.00
Utorok      18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

 

10.1.2023 film ČR
MN do 12 r.
118 min.

VIANOČNÝ PRÍBEH
Príjemná česká komédia, ktorá sa odohráva počas Štedrého dňa, kedy niekoľko hrdinov 
prežije naozaj nevšedné a nezabudnuteľné Vianoce.

Utorok     18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

 


	1: Január

