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Provozovatel: L. Jenšík s podporou MĚSTA BENEŠOV / kino otevírá 30 minut před začátkem / tel. 606 963 700

Program jen na:

www.kinoagentura.eu

VSTUPENKA DO RÁJE

a

www.kinoagentura.cz

17. až 19. 9. ( SO-PO / 19.30 hodin/ titul. / 140,-)

Romantický. Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými silami udělat
vše proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera. GEORGE CLOONEY a JULIA ROBERTS v nové r. komedii.

T O P G U N : Maverick

20. a 21. 9. ( ÚT-STŘ / 19.30 hodin/ titul. / 140,-)

AKČNÍ DRAMA. Jeden z nejlepších pilotů na světě, „Pete Maverick“, se vrací do akce. Pokračování jednoho z
nejoblíbenějších filmů. Maximálně autentické a vše bylo natáčeno přímo ve stíhačkách. T. Cruise. Origin. zvuk.

B A N G E R

22. až 25. 9. ( ČT-NE / 17.00 hodin / čes./ 140,-)

Příběh jedné páteční noci a zběsilá jízda plná drog a rapu ve filmu režiséra Adama Sedláka. ADAM MIŠÍK v
něm prodává kokain, chce ale prorazit jako muzikant a udělat BANGER. Díky své atmosféře, nekompromisnímu
a originálnímu stylu i nečekanému humoru se film BANGER. stal jednou z událostí festivalu v Karlových Varech,
kde sklidil nadšené ohlasy kritiků i diváků. Adam Mišík kvůli roli prošel šokující změnou image. ČS. HIT !

I N D I Á N

22. až 24. 9. ( ČT-SO / 19.30 hodin / český / 140,-)

Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho
rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski). Ondra je tvrdý obchodník
a arogantní workoholik. Vede velkou, úspěšnou firmu. Jeho život je plný lží a přetvářky a jeho hlavním smyslem
jsou peníze. Letadlo na cestě z Ameriky letí nad hřbitovem a „duch indiána“ se nedopatřením vtělí do Ondřeje…

AVATAR

„3D“

25. až 27. 9. ( NE-ÚT / 19.30 hodin / 160,-)

V září se na plátna kin vrací epické dobrodružství z roku 2009 a nejúspěšnější film všech dob - AVATAR. Diváci
tak budou mít opět možnost cestovat ve „3D“ napříč vesmírem - na vzdálenou planetu Pandora v roce 2154.
Scénáře a režie se ujal James Cameron, ve filmu hrají Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle
Rodriguez a Sigourney Weaver. Devět nominací na Oscara - nepropásněte ! NEJLEPŠÍ FILM VE 3D DOSUD.

JAN ŽIŽKA

28. 9. ( STŘEDA / 19.30 hodin / český / 140,-)

HISTORICKÝ VELKOFILM PETRA JÁKLA - o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých
událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel
Roden a další. Nájemný žoldnéř se tak stal legendárním válečníkem, kterého nic a nikdo nedokázal nikdy porazit.

B U K O

29. a 30. 9. ( ČT-PÁ / 19.30 hodin / český / 140,-)

Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože jeho nová majitelka se koní bojí.
Film ALICE NELLIS vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se svému strachu dokážou postavit. (Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina, Len. Termerová, Filip Menzel, Marian Roden ad.)
Buko je o tom, že život je krásný. Byť třeba ne na první pohled. O to víc je potřeba si to čas od času připomenout.

PRINCEZNA REBELKA

30. 8. ( PÁTEK / 17.30 hodin / čes.zn. / 130,-)

Animovaná dobrodružná rodinná komedie z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat
za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužije. S přáteli vyráží na cestu za záchranou korunního prince.
Pro dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou. Raubíř se šlechetným srdcem.

DC Liga Supermazlíčků

1. 10. ( SOBOTA / 17.30 hodin / čes.zn./ 130,-)

Rodinná, dětská, dobrodružná, animovaná komedie. Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší
přátelé a mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek
Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit smečku z útulku, aby mu pomohla tyto superhrdiny zachránit.

M I M O N I: Padouch přichází

2. 10. ( NEDĚLE / 17.00 hodin / čes.zn./ 130,-)

Animované rodinné komediální dobrodružství. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací.
Konečně se dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení MIMOŇŮ a superpadoucha GRUA. Akce a super humor.

