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Po licznych tegorocznych przebojach w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i
zawodowych przyszły upragnione dwa miesiące wakacji. Jak co roku cieszyńskie kino „Piast”
przygotowało na przełom czerwca i lipca kilka propozycji filmowych z jedną premierą
ogólnopolską.

Rano odebraliśmy świadectwa i na godzinę 15:00 możemy udać się na animowaną komedię przygodową z 2021 roku
„TOM I JERRY”.
Kot Tom i myszka Jerry – bohaterowie kultowych kreskówek tym razem na dużym ekranie!
Myszka Jerry obiera sobie za mieszkanie najlepszy hotel w Nowym Jorku w przeddzień mającego się tam odbyć
„ślubu stulecia”. Tym samym zmusza organizatorkę wesela do zatrudnienia kota Toma w celu pozbycia się gryzonia.
To powoduje, że w hotelu rozpętuje się wielka bitwa między kotem a myszą, nad którą nikt nie może zapanować.

Niebotyczny chaos, który jest jej efektem może jednak zrujnować karierę organizatorki wesela, samą ceremonię, a
być może nawet cały hotelowy budynek... Wkrótce jednak pojawia się jeszcze większy problem, bo przeciw całej
trójce bohaterów spiskuje diabolicznie ambitny pracownik hotelu...
Nowa wielkoekranowa przygoda Toma i Jerry’ego to robiąca wrażenie mieszanka klasycznej animacji i gry aktorskiej.
Film wyznacza nowy etap w życiu słynnych bohaterów, zmuszając ich do tego, co wydawało się niemożliwe –
podjęcia współpracy w celu pokonania wspólnego wroga.
Film wyświetlany będzie w cieszyńskim „Piaście”: 25 – 27 oraz 29 – 30.06. godz. 15:00 i 01.07. godz. 13:00
Również dziś 25 czerwca (piątek), ale o godzinie 17:15 będzie miała miejsce w Cieszynie ogólnopolska premiera
amerykańskiego filmu akcji „SZYBCY I WŚCIEKLI 9”.
„Szybcy i wściekli” powracają z nową energią, nowymi pomysłami i – z całą pewnością – w jeszcze bardziej
ekscytującym stylu!
Tym razem Dominic będzie musiał zmierzyć się z duchami własnej przeszłości. Jego niezawodna ekipa znów połączy
siły, żeby pokonać wroga - doskonałego kierowcę Jacoba Toretto (John Cena), który jest bratem Dominica, skłóconym
z nim od wielu lat...
Tak samo jak w poprzednich filmach, tak i w nowej odsłonie serii zobaczymy na ekranie epicką akcję, szybkie
samochody, prawdziwych twardzieli i równie twarde bohaterki. Wyruszymy też w ekscytującą podróż po niemal
całym świecie, bowiem bohaterowie odwiedzą między innymi: Londyn, Tokio, Tbilisi, Azerbejdżan oraz Amerykę
Środkową. Będziemy świadkami wskrzeszenia starych przyjaciół i powrotu dawnych wrogów. Historia zostanie
napisana na nowo, a prawdziwe znaczenie rodziny będzie poddane próbie jak nigdy dotąd.
Premierowy film zobaczymy: 25 – 27 oraz 29 – 30.06. o godzinie 17:15 i 20:15, a także 01 – 08.07. o godz. 17:00 i 20:15.
W dniach 02 – 04 lipca o godzinie 13:15 cieszyńskie kino zaprasza najmłodszych ale nie tylko na szwedzką Familijną
komedie przygodowo-kryminalną z 2020 roku “BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. RABUŚ Z POCIĄGU”.
Para przebojowych, dziecięcych detektywów wraca do gry!
Przed Lassem i Mają kolejna zagadka, tym razem z fortuną w tle! Gdy z więzienia ucieka złodziej skazany za kradzież
wielkiej sumy pieniędzy z pędzącego pociągu, dwójka dziecięcych detektywów włącza się w tropienie mężczyzny.
Śledztwo nabiera rozpędu, dowody wydają się jednoznaczne, a Lasse i Maja depczą rabusiowi po piętach.
Niespodziewanie pojawia się jednak ktoś, kto twierdzi, że poszukiwany jest niewinny. Jako dowód przedstawia list
napisany przez rzekomego rabusia… Tymczasem do miasteczka Valleby zbliża się kolejny transport dużej sumy
pieniędzy. Czy rabuś znów się ujawni? Czy uda się przyłapać złoczyńcę na gorącym uczynku? Finał sprawy jak zwykle
okaże się zaskakujący! Jedno jest pewne, jak zawsze pozazdrościmy Lassemu i Mai sprytu, odwagi i tego, że bez
względu na wszystko potrafią trzymać się razem.
Czwarty film, który na dużym ekranie w „Piaście” zobaczymy w dniach 02 – 07 lipca o godzinie 18:00 to amerykański
dramat z 2020 roku „NOMADLAND”.
Dom to coś, co nosisz w sobie!
Na naszym ekranie „Nomadland” - najbardziej nagradzana ubiegłoroczna produkcja filmowa. Film nominowany w 6
kategoriach do Oscara® (zdobywca 3 statuetek: za najlepszy film, dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej – Frances
McDormand i za najlepszą reżyserię - Chloe Zhao), zdobywca dwóch Złotych Globów® (za najlepszy film dramatyczny
oraz najlepszą reżyserię), zdobywca Złotego Lwa dla najlepszego filmu na 77. Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Wenecji, zdobywca Złotej Żaby w Konkursie Głównym i Nagrody FIPRESCI na EnergaCAMERIMAGE 2020
oraz zdobywca wielu innych nominacji i nagród!
Fern (Frances McDormand) pakuje swojego vana i wyrusza w drogę jako współczesna nomadka, po tym jak w wyniku
recesji straciła właściwie cały swój dotychczasowy dobytek...
„Nomadland”, trzeci film fabularny reżyserki Chloé Zhao, przedstawia historię Lindy May, Swankie oraz Boba Wellsa,
prawdziwych nomadów, którzy stają się mentorami i towarzyszami Fern podczas jej podróży po rozległym
amerykańskim Zachodzie.
- 75% wypełnienia widowni oznacza, że od 26 czerwca na sali kinowej będzie mogło jednocześnie oglądać film 168
osób. To już całkiem sporo, choć przyznam że powrót widzów do kin następuje powoli, acz systematycznie. Można
zaryzykować stwierdzenie, że w tej chwili frekwencja wynosi ok. 1/4 w porównaniu z frekwencją sprzed pandemii –
mówi Marek Mendroch – Kierownik cieszyńskiego kina.

To kilka propozycji na początek wakacji. Na pewno większość będzie chciało spędzać te dni na basenie, nad Wisłą
jednak może znajdzie się trochę czasu (2 godziny) aby zasiąść na widowni cieszyńskiego kina „Piast”.
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