
SUPER MARIO BROS. VO FILME
Je tu nová animovaná komédia, v ktorej vás bude zabávať obľúbená dvojica inštalatérov 
a to sú fúzkatí bratia Mario a Lulgo. Slovenský dabing.

2.4.2023 film VB
MP
93 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.

Štvrtok      17.00
Piatok        17.00
Sobota       17.00
Nedeľa      17.00
Pondelok   17.00
Utorok       17.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

u v á d z a

ZLATÉ MORAVCE
TEKOV

kino

11.-12.4.2023 film FRA
MN do 12 r.
121 min.

TRAJA MUŠKETIERI: D´ARTAGNAN
Romantický dobrodružný príbeh plný lásky a intríg, vášne a zrady, priateľstva a 
súbojov na život a na smrť, ktorý milujú ľudia už takmer 200 rokov. Český dabing.

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. až 11..4.2023

film USA
MP
92 min.
slov. dabing

SUPER MARIO BROS. VO FILME
Je tu nová animovaná komédia, v ktorej vás bude zabávať obľúbená dvojica inštalatérov 
a to sú fúzkatí bratia Mario a Lulgl. Legendárni hrdinovia zo slávnych videohier 
prichádzajú na veľké filmové plátno v sprievode štúdia Illumination, ktoré vytvorilo 
sériu Ja, zloduch.

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

Utorok     19.00
Streda      19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film USA
MP
92 min.

5. a 10.4.2023 film USA
MN do 15 r.
169 min.

ÚŽASNÝ MAURIC
V tejto animovanej komédii vás bude zabávať prefíkaný kocúr Mauric. Slovenský dabing.

6-7.4.2023 film USA
MN do 15 r.
105 min.

PÁPEŽOV EXORCISTA
Film sleduje otca Amortha pri vyšetrovaní desivého posadnutia malého chlapca a končí 
odhalením dávneho sprisahania, ktoré sa Vatikán celé stáročia snaží udržať v tajnosti.

Nedeľa       16.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

Streda       18.00
Pondelok  19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

Apr í l 2023

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

film USA
MN do 15 r. 
97 min.

KRÁSNA KATASTROFA
Abby sa ako prváčka na vysokej škole chce sústrediť na štúdium, ale jej 
plány naruší nenapraviteľný playboy Travis. Odolá Abby jeho šarmu?

15.-16.4.2023
Sobota     19.00
Nedeľa    19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

15.-16.4.2023
Sobota    17.00
Nedeľa   17.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€ 

film FRA
MN do 12 r.
88 min.

ALIBI NA MIERU 2
Úspešná komédia má svoje pokračovanie a preto sa môžete tešiť na štedrú nádielku 
bláznivých situácií, geniálne vtipných nápadov, šialených gagov a vtipov. Český dabing.

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

1.-2.4.2023

film FRA
MP
80 min.
slov. dabing

MYŠKA A MEDVEĎ NA CESTÁCH
Kto by nepoznal ukecanú myšku Celestínu a jej najlepšieho priateľa medveďa Ernesta. 
Táto nerozlučná dvojica sa vracia na plátna kín v novom napínavom dobrodružstve.

21.-22.-23.4.2023
Piatok        17.00
Sobota       17.00
Nedeľa      17.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

1.4.2023
Sobota     19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

DUNGEONS & DRAGONS: ČESŤ ZLODEJOV
Čakajú vás fantastické svety plné príšer, kúziel, mágie a humoru. Slovenský dabing.

film  USA
MN do 12 r.
134 min.

8.-9.4.2023
Sobota        19.00
Nedeľa       19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film SR
MN do 15 r.
108 min.

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

20.-21.4.2023 film USA
MN do 18 r.
98 min.

EVIL DEAD: VZOSTUP ZLA
Ellie žije s tromi deťmi v stiesnenom byte, ale keď ju posadne neľútostný démon, 
jej blízki musia bojovať o prežitie. Deti moje, mamička vás ľúbi až za hrob!

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

U

film USA
MN do 15 r.
101 min.

MAFIA MAMMA
Keď sa Kristin stala hlavou mafiánskej rodiny po práve zosnulom dedkovi, jej život 
sa obráti na ruby. Vydáva sa do Talianska, aby prevzala kormidlo rodinného podniku.

22.-23.4.2023
Sobota    19.00
Nedeľa    19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film JAP
MN do 12 r.
121min.

SUZUME
Dobrodružný anime road movie, kde 17-ročná Suzume pomáha záhadnému 
mladíkovi, s ktorým sa spolu snažia zabrániť ničivým katastrofám po celom Japonsku.

25.-26.4.2023
Utorok       19.00
Streda        19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

 

film FIN
MN do 12 r.
91 min.

SISU
Osamelý zlatokop nájde v divočine Laponska na severe Fínska bohatú zlatú žilu. Keď sa 
s nájdenou korisťou vydá do najbližšieho mesta, narazí na oddiel nacistických vojakov. 

27.-28.4.2023
Štvrtok         19.00
Piatok          19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

film NEM
MP
85 min.
slov. dabing

MIA A JA VO FILME
Vydajte sa na výpravu zo skutočného sveta do čarovnej knihy, v ktorej sa nachádza 
animovaná ríša plná kúziel, elfov a jednorožcov. Objavte čarovný svet Centopie.

28.-29.-30.4.2023
Piatok      17.00
Sobota     17.00
Nedeľa    17.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

 

U

 

film SR
MN do 15 r.
108 min.

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

29.-30.4.2023
Sobota    19.00
Nedeľa    19.00
vstupné: zľ. 5€ a 6€

 

 

 

 

U

RENFIELD
V tomto horore verný Draculov sluha Renfield je nútený zaobstarať svojmu pánovi 
korisť a splniť každý jeho príkaz, bez ohľadu na to, ako veľmi sa cíti byť ponížený. 

14. a 17.4.2023
film USA
MN do 15 r.
97 min.

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