KINO SVĚTOZOR
Nové slevy do kina Světozor Třeboň:
Pro skupinu čtyř a více diváků skupinovou slevu 15%.
Věrnostní program pro stálé návštěvníky kina se slevou 10%. Po páté
návštěvě kina získáváte 10% slevu na jeden rok. Další informace o tomto
programu získáte při návštěvě kina u vstupu do kinosálu.
Veškeré slevy nelze kombinovat s jinou slevou.
Od října nové webové stránky

Pro seniory nadále každé pondělí od 17:00hod. filmy se
slevou.
Říjnové pondělní tituly se seniorskou slevou:
2.10. Zahradnictví: Rodinný přítel
9.10. Špunti na vodě
16.10. Soňa Červená
23.10. Který je ten pravý
30.10. Po strništi bos
Promítáme pro seniory nad 60 let za zvýhodněné vstupné 60Kč

Kino říjen
Od druhé poloviny srpna vévodí českým kinům Svěrákův nový filmu Po

strništi bos. Ani v září tomu nebylo jinak. Režie Jan Svěrák a scénář Zdeněk
Svěrák, to jsou už ve filmovém světě jisté záruky kvality. Pro neustálý zájem i
v říjnu reprízujeme.
Koncem září Jan Hřebejk uvedl do českých kin pokračování trilogie

Zahradnictví: Dezertér . Pro jeho vysokou návštěvnost, také tento film
opakujeme i v říjnu.

Z nových titulů můžeme v říjnu nabídnout:
Českou komedii Bajkeři. V hlavních rolích Adam Mišík, Tomáš Matonoha a
Vanda Hybnerová.
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času
ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami,
které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není

a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak
rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“
Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku
je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové
dívky vypadají poněkud lépe.
Drama Hora mezi námi. V hlavních rolích Kate Winslet a Idris Elba.
Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé spojit své síly, aby přežili
v extrémních podmínkách vysoko v horách pokrytých sněhem. Když si uvědomí,
že pomoc není na cestě, vydají se na riskantní cestu napříč několika stovkami
mil divočiny. Navzájem si pomáhají, aby cestu vydrželi, a zároveň v sobě
objevují sílu, o které nikdy předtím neměli ani tušení.

Animovaná pohádka My Little Pony
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na
konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě
je čeká velké dobrodružství a spousta nových přátel.
Za zmínku také stojí nový životopisný film s Anetou Langerovou 8 hlav

šílenství
Pro milovníky hororů naše kino v říjnu uvede horor TO a v premiéře hororové
pokračování JIGSAW.

Do naší kino kavárny zveme na nové míchané nápoje od Coca Coly a
to jak v alko, tak i nealko verzi pro naše malé diváky.

