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PROGRAM ČERVENEC 2020

Čt 2. 7. 19:00 V síti 100 Kč dokumentární experiment repríza

Ne 5. 7. 10:00 Frčíme 100 Kč animovaná komedie pro děti

Čt 9. 7. 19:00 Meky 120 Kč filmový portrét premiéra

Ne 12. 7. 10:00 Ledové sezóna: Ztracený poklad 110 Kč medvědí dobrodružství pro děti

Čt 16. 7. 19:00 3Bobule 130 Kč komedie z vinic repríza

Ne 19. 7. 16:00 Lassie se vrací 110 Kč dobrodružný film pro děti

Čt 23. 7. 19:00 Havel 130 Kč drama premiéra

Ne 26. 7. 10:00 Vzhůru za sny 120 Kč jak vznikají sny? pro děti

Čt 30. 7. 19:00 Proxima 100 Kč astronautka ve vesmíru premiéra

Pokladna kina otevřena vždy hodinu před začátkem projekce. 
Rezervace vstupenek na www.kino-orion.cz. Změna v programu vyhrazena.

V síti
Dokument, Česko 2019, do 15 let nepřístupný, 
české znění, 100 min.
Experiment Víta Klusáka otevírá tabuizované téma zneužívání dětí 
na internetu. Ve filmu uvidíme 3 herečky, 3 pokojíčky a 2458 sexu-
álních predátorů, u kterých poznáme jejich taktiku.

Frčíme 
Animovaný/rodinný, USA 2020, český dabing, 112 min.
Rodinka Tichošlápkových nás zavede do světa fantazie, ve kterém 
se představí dva elfští teenageři. Jejich úkolem bude zjistit, zdali 
někde zůstalo aspoň kousek toho magického.

Meky
Filmový portrét, Česko 2020, české znění, 80 min.
Hudebník Miro Žbirka je prostě Meky. Jeho jméno a hity zná ka-
ždý. Jeho skutečný život zná málokdo. Režisér Šimon Šafránek 
vytvořil dynamický portrét s využitím Žbirkovy otevřené zpovědi. 
Na adresu protagonisty filmu řekl: „Pořád si prozpěvuje. Má oso-
bitý, velmi nakažlivý smysl pro humor.“

Ledová sezóna: Ztracený poklad
Animovaný/komedie, USA/Indie 2019, český dabing, 90 min.
Po vzoru slavných hrdinů Indiana Jonese a především Johnyho 
Englishe se roztržitý lední medvěd Norm vydává z pohodlí domo-
va kolem světa na velké dobrodružství. Po svém boku bude mít 
nezničitelné chlupaté kámoše lumíky.

3Bobule
Komedie, Česko 2020, české znění, 100 min.
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných morav-
ských vinic. Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba Voříš-
ková) se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže 

všední starosti dokážou být úmorné a v manželství jim to právě 
neklape. A přitom nastává čas vinobraní.

Lassie se vrací
Dobrodružný/rodinný, Německo 2020, český dabing, 100 min.
Nejslavnější pes filmové historie se vrací do kin! Dvanáctiletý 
chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli roz-
děleni a Lassie je převezena až na druhý konec země. Z nového 
domova ale uteče a vydá se na neuvěřitelně odvážnou a někdy 
i zábavnou cestu zpátky.

Havel
Drama, Česko 2020, do 12 let nevhodný, české znění, 100 min.
Je to příběh z časů disentu, kdy Václav Havel ještě nebyl slav-
nou osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, 
kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc. V centru všeho 
je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. V titulní 
roli exceluje aktuální držitel Thálie Viktor Dvořák.

Vzhůru za sny
Animovaný/rodinný, Dánsko 2020, český dabing, 81 min.
Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu hollywood-
ských filmových studií? A že každý z nás tam má vlastní filmový 
štáb a režiséra svých snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanác-
tiletá Mína.

Proxima
Akční/drama, Francie/Německo 2019, do 12 let nevhodný, 
české titulky, 107 min.
Astronautka Sarah (Eva Green) se připravuje na roční pobyt 
na oběžné dráze. Je jedinou ženou ve vesmírné misi Proxima. 
V práci chce podávat stoprocentní výkon, ale s blížícím se odlou-
čením od rodiny je to čím dál složitější.
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