
KINO NÁRODKA 

•   

HOTEL TRANSYLVÁNIE: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 

14.8.2018 17:00 

Film USA *** Animovaný, komedie *** 100 min *** Přístupný *** 2D 
*** České znění *** 100,- 

14.8.2018 19:00 

Film USA *** Animovaný, komedie *** 100 min *** Přístupný *** 3D 
*** České znění *** 130,--  

 

Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní 

dovolená se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní 

parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. 

Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co 

může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po 

exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se 

Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá 

strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane 

se z dovolené snů noční můra.  

http://prachatice.eu/hotel-transylvanie-priserozni-dovolena/a-1425
http://prachatice.eu/hotel-transylvanie-priserozni-dovolena/a-1425
http://prachatice.eu/hotel-transylvanie-priserozni-dovolena/a-1425


pevná linka: 388 607 574 (rezervace vstupenek) 
 
CHATA NA PRODEJ 
 

 

Film ČR *** Komedie *** 90 min *** Přístupný *** 2D *** České 

znění *** 120,- 

  

Kdy: 16.8.2018 19:30 

Rodiče prodávají starou rodinnou chatu, pro kterou už nemají využití. 
Před předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) 
zarazí, co by to byli za rodinu, kdyby na chatě neuspořádali poslední 
pořádnou rodinnou slezinu? Zbytek rodiny neprojevuje přílišné 
nadšení, rodinná setkání bývají vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer) 
už je duchem spíše nepřítomen, otec (David Vávra) rodinné akce 
odmítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět 
kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s jeho přítelkyní (Judit 
Bárdos). Jediná babička (Jana Synková) má opravdový zájem, ale 
pokládá všem až příliš upřímné dotazy. Dcera (Tereza Voříšková), 
stále pochybující o svém životě, na chatu pozve svého úspěšného 
německého přítele (Michael Pitthan), který se jediný na rodinný výlet 
těší. Představa rodinné idyly rychle skončí. Opravdové dobrodružství 
začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil 
dědeček. Stopy vedou do lesa.  
pevná linka: 388 607 574 (rezervace vstupenek) 
Vypracovala: Jankulárová Eva 



 
 


