
 

KINO NÁRODKA 

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 

Film USA, Španělsko *** Akční, dobrodružný, sci-fi *** 130 min *** od 12 let *** 2D *** 

České znění 130,- a 3D od 19,00 hod – 150,--Kč 

 
  

 Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar, exotickém ostrově, kde 

prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. 

Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali 

ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit. Proč? Protože na 

ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Claire 

(Bryce Dallas Howard) se z upjaté manažerky parku proměnila v aktivistku, která je chce za 

každou cenu zachránit. A Owena (Chris Pratt) na ostrov žene touha najít a spasit Blue, 

inteligentního ještěra, jehož dokázal vychovat a částečně vycvičit, a po němž se po zániku 

parku slehla zem. Na Isla Nubar jim však nehrozí jenom sežrání, zašlápnutí či spálení tekoucí 

lávou. Hned po příjezdu se stanou očitými svědky a nedobrovolnými aktéry falešné hry, která 

v konečném důsledku může změnit život na celé planetě a vrátit ho o pár miliónů let zpátky.  
 

 

ESCOBAR 

Film Španělsko *** Životopisný, drama, krimi *** 123 min *** od 15 let *** 2D *** Titulky 

120,- 

 



  

  

Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a vládce kokainového impéria, ve 

své době jeden z nejbohatších lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, táta, 

ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec. Jednoho musíte nenávidět, druhého 

můžete milovat. Dohromady Pablo Escobar, kterému jeho rozporuplnou tvář propůjčil Javier 

Bardem. Novinářka Virginia Vallejo (Penélope Cruz) poznala nejdříve Pabla, muže, jenž staví 

domy pro chudinu, umí být zapálený pro věc i galantní. Když objevila Escobara, nelítostného 

kriminálníka, bylo pozdě. Pablovo kriminální kokainové království stále roste, má miliony 

dolarů, vlastní malou armádu, drogy prodává v tunách. Chce ale víc a jedno mu stále chybí – 

respekt. Rozhodne se, že si ho vyslouží zabíjením. Vytoužený respekt mu má přinést krev a 

co nejvyšší částka na mezinárodním zatykači. Jeho jméno najednou znamená strach, země se 

zmítá ve válce a teroru, do hrobů putují malí gauneři i vysocí politici. Krvavý pohár ale 

přeteče a Escobar se stane důležitým cílem pro americké tajné služby.  

 

 

 


