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Cieszyńskie kino „Piast” w okresie wakacyjnym zaprasza dzieci i młodzież na specjalne
seanse filmowe emitowane w godzinach przed południowych. Serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z tytułami i krótkimi opisami oraz do odwiedzania kina.

17 – 18.07 10:30 GODZILLA 2: KRÓL POTWORÓW Po sukcesach filmów „Godzilla” oraz „Kong: Wyspa Czaszki”
przyszedł czas na kolejną odsłonę filmowego Monsterverse wytwórni Warner Bros. Pictures oraz Legendary Pictures,
a jest nią epicki przygodowy film akcji „Godzilla II: Król potworów”. Tym razem Godzilla będzie musiał stanąć do walki
z Mothrą, Rodanem i... swoim najgroźniejszym wrogiem – trzygłowym Ghidorahem. Te pradawne supergatunki (o
istnieniu których dawno już zapomniano) ponownie powstają i rozpoczynają pomiędzy sobą toczyć siejącą
zniszczenie, przerażającą walkę o dominację, która może mieć wpływ na przetrwanie ludzkości...
24 – 25.07 10:30 oraz 30 – 31.07 10:30 KRÓL LEW Wytwórnia Disney`a przedstawia nową, fabularną wersję jednego
z największych filmowych hitów wszech czasów! Po 25 latach od premiery kultowej animacji, reżyser Jon Favreau
ponownie zabierze nas na afrykańską sawannę, abyśmy mogli, z wypiekami na twarzy, śledzić przygody młodego lwa
Simby oraz jego przyjaciół. Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim ojcu – królu Mufasie. Jednak
nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd jego brat – Skaza,
który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posuwając się do zdrady, Skaza doprowadza do tragedii, w
wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca,
bierze sobie do serca swoje królewskie przeznaczenie i z pomocą dwójki nowopoznanych przyjaciół, zamierza
odzyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości...
5 – 6.08 10:30 KACPER I EMMA SZUKAJĄ SKARBU – Najlepsi przyjaciele, Kacper i Emma wraz z dziadkiem Jorgenem,

jadą na wakacje nad morze. Korzystają tam z kąpieli, zbierają muszle, budują zamki z piasku, puszczają latawce, a
nawet łowią ryby. Wakacje jak każde, ale tylko do czasu, gdy na plaży znajdą tajemniczą skrzynię, w której były
przechowywane różne pamiątki z przeszłości oraz mapa. Dla Kacpra i Emmy rozpoczyna się ekscytująca przygoda...
7 – 8.08 10:30 AGENT KOT – Pełna gagów i sympatycznych bohaterów familijna komedia (prawie) sensacyjna! Kotka
Roxi marzy o tym, by zostać agentką i brać udział w sekretnych misjach. Szansa na to pojawia się, kiedy w okolicy jej
domu dochodzi do zuchwałych kradzieży, a sama Roxi dość przypadkowo zostaje wciągnięta w kryminalną intrygę.
Na przekór kłopotom postanawia jednak wziąć sprawy w swoje pazurki i schwytać rabusiów...
Kasa kina otwierana codziennie pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej projekcji.
AK, mat. Kino Piast

