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Kapitán vesmírnej lode spolu s malým dievčaťom stroskotá na neznámej planéte. 
Ak chcú prežiť, musia čeliť dinosaurom a obrovskému asteroidu, ktorý sa na nich rúti.

5.-6.3.2023 film FRA
MN do 12 r. 
104 min.

INVALID
Nová slovenská čierna komédia je zaplnená originálnymi postavami, 
jedinečným príbehom a hlavne vtipnými autentickými dialógmi a replikami. 

Utorok      18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€
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ZLATÉ MORAVCE
TEKOV

kino

8.3.2023 film SR/ČR
MN do 15 r.
100 min.

SLÚŽKA
Historická dráma inšpirovaná rovnomenným románom Hany Lasicovej.

11.-12.-13.3.2023
film SR/ČR
MN do 12 r.
112 min.

VILLA LUCIA
Táto komédia rozpráva príbeh trojice kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke spája 
spomienka na spolužiačku zo strednej školy, Luciu Renerovú. Sú tu vtipné, hláškami 
okorenené dialógy a situácie, ktoré diváka určite rozosmejú.

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

7.3.2023 film USA
MN do 18 r.
84 min.

MACKO PUF: KRV A MED
V stoakrovom lese Macko Puf okrem medu túži aj po krvi. To ale predstavuje smrteľné 
nebezpečenstvo pre turistov, ktorí tam prichádzajú. 

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

Sobota      19.00
Nedeľa     19.00
Pondelok  18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film USA
MN do 12 r.
94 min.

5.3.2023 film SR
MN do 15 r.
108 min.

JACK MIMOUN A TAJOMNÝ OSTROV
Dobrodruh Jack Mimoun so svojimi kamarátmi bude čeliť mnohým nebezpečenstvám 
džungle Val Varde, v ktorej budú pátrať po legendárnom meči piráta La Busca. český dab.

Streda      18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€
9.-10.3.2023 film USA

MN do 15 r.
120 min.

VRESKOT 6
V pokračovaní kultovej hororovej série sa diváci môžu tešiť na nového brutálneho 
zabijáka v maske, ktorý vyčíňa v New Yorku. 

Nedeľa       17.00
Pondelok    18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

Nedeľa     19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

Marec 2023

Štvrtok   18.00
Piatok     19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film USA
MN do 12 r. 
132 min.
slov. dabing

SHAZAM! HNEV BOHOV
Billy Badson a jeho súrodenci z pestúnskej rodiny sa stále učia skĺbiť ich životy 
tínedžerov s ich životmi superhrdinov. Ich superschopnosti ale preveria Atlasove dcéry, 
ktoré sa nezastavia pred ničím.

17.-18.-19.3.2023
Piatok      19.00
Sobota     19.00
Nedeľa    18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

16.-17.3.2023
Štvrtok    18.00
Piatok      17.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€ 

film FRA
MN do 12 r.
96 min.

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERÁCIA
Milovaná klasika o priateľstve malého chlapca a veľkého bieleho psa prichádza 
do kín v úplne novom spracovaní. Český dabing.

Piatok        17.00
Sobota        17.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

3.-4.3.2023

film ČR
MN do 12 r.
100 min.

OSTROV
Rozhádaní manželia, ktorí už nechcú byť spolu na opustenom ostrove zistia, že hádky 
a spory sú zbytočné. Dobrodružná romantická komédia, v ktorej si každý príde na svoje.

21.-22.3.2023
Utorok       18.00
Streda        18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

2.-3.3.2023
Štvrtok    18.00
Piatok     19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film USA
MN do 12 r.
118 min.

CREED III
Po takmer piatich rokoch sa boxerský šampión Creed vracia na plátna našich kín. 
Tentoraz bude bojovať s Dameom - bojovníkom, ktorý nemá čo stratiť. 

4.3.2023
Sobota     19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

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.

film  ČR
MN do 12 r.
93 min.

10.-11.3.2023
Piatok         17.00
Sobota        17.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film VB
MP
93 min.
slov. dabing

ÚŽASNÝ MAURIC
V tejto animovanej komédii vás bude zabávať prefíkaný kocúr Mauric, ktorý so svojimi 
kamarátmi vymyslí plán, ako ošklbať obyvateľov malého, ospalého mesta.

18.-19.3.2023
film VB
MP
93 min.

ÚŽASNÝ MAURIC
V tejto animovanej komédii vás bude zabávať prefíkaný kocúr Mauric, ktorý so svojimi 
kamarátmi vymyslí plán, ako ošklbať obyvateľov malého, ospalého mesta. slov. dabing

Sobota      17.00
Nedeľa     16.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

U

film USA
MN do 15 r.
169 min.

JOHN WICK 4
Zbesilú jazdu od New Yorku cez Paríž, Osaku až po Berlín si nenechajte ujsť! 
V štvrtej kapitole John Wick možno konečne unikne svojim nepriateľom.

23.-24.3.2023
Štvrtok     18.00
Piatok      19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film SPA
MP
100 min.
slov. dabing

MÚMIE
V tejto detskej animovanej komédii sa tri egyptské múmie vydávajú na bláznivú 
cestu do Londýna, v ktorom musia nájsť starý ukradnutý prsteň kráľovskej rodiny.

25.-26.3.2023
Sobota        17.00
Nedeľa       16.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

 

film ČR
MN do 12 r.
96 min.

BUĎ CHLAP!
Takmer štyridsiatnik Pavel stretol svoju detskú lásku Terezu a prežil s ňou dobrodružnú 
noc. Lenže podľa Terezy nie je skutočný chlap a preto sa prihlási do výcvikového tábora 
v Tatrách, aby dospel a dokázal svojej milej, že je na vzťah pripravený.

25.-26.3.2023
Sobota         19.00
Nedeľa        18.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film SR/ČR
MN do 12 r.
112 min.

VILLA LUCIA
Táto komédia rozpráva príbeh trojice kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke spája 
spomienka na spolužiačku zo strednej školy, Luciu Renerovú. Sú tu vtipné, hláškami 
okorenené dialógy a situácie, ktoré diváka určite rozosmejú.

28.-29.3.2023
Utorok     18.00
Streda      19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

 

U

 

 

 

 

film USA
MN do 12 r.
134 min.
slov. dabing

DUNGEONS & DRAGONS: ČESŤ ZLODEJOV
Niet nad poriadne dobrodružstvo! Čakajú vás fantastické svety plné príšer, kúziel, mágie, 
humoru, ale predovšetkým svojrázna partia hrdinov, ktorých si jednoducho zamilujete.

30.-31.3.2023
Štvrtok    18.00
Piatok      19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€
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