MIMONI: Padouch přichází STÁLÉ KINO 30.6. až 3.7. (ČT až NE /čs.zn.)
ČTVRTEK až SOBOTA: od 15.30, 17.30, 19.30 hod. / NEDĚLE – jen v 15.30 a 17.30 hod.
Animované rodinné komediální dobrodružství. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací.
V naprosto nejzásadnějším momentu - se zde konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení MIMOŇŮ
a superpadoucha GRUA. Akce, šílené nápady a nakažlivý humor. A moc důležitá lekce na téma pravé přátelství

LETNÍ ZÁMECKÉ KINO VLAŠIM - ZAHÁJÍ SEZÓNU 23. ČERVNA

LETNÍ KINO VLAŠIMSKÝ PARK .
Starý zimní stadion

- www.kinoagentura.eu

PREZIDENTKA

23. až 27. 6.

..

( ČT-PO / 21.15+ hodin / český / 140,-)

ČESKÁ romantická komedie s AŇOU GEISLEROVOU, ONDŘEJEM VETCHÝM. Kateřina Čechová (A. Geisl.),
historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací a program je nabitý k prasknutí.
Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí
z hradu. Plán jí vyjde a Kateřině se noční dobrodružství inkognito mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem
Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo je ve skutečnosti kouzelná žena, do které se zamiloval. Situace se vymkne kontrole a prezidentčiny noční výlety se provalí.

E L V I S

28. 6. až 1. 7.

( ÚT-PÁ / 21.15+ hodin / titul./ 140,-)

Film Baze Luhrmanna "Elvis" o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného
vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom HANKS). Ústřední postavou této cesty je
jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla Presleyová (Olivia DeJonge).
SOUČASNÁ JEDNIČKA NA AMERICKÉM FILMOVÉM NEBI. Hudební životopisné drama s titulky.(159 min.)

M I M O N I: Padouch přichází

2. 7. ( SOBOTA / 21.10+ hodin / čes.zn./ 130,-)

Animované rodinné komediální dobrodružství. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací.
V naprosto nejzásadnějším momentu - konečně se dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení MIMOŇŮ a
superpadoucha GRUA. Akce, šílené nápady a nakažlivý humor. A moc důležitá lekce na téma pravé přátelství.

JURSKÝ SVĚT: Nadvláda.

3. 7. ( NEDĚLE / 21.10+ hodin / čes.zn./ 140,-)

Akční dobrodružný film. Dinosauří a lidská civilizace se konečně střetly. Zdá se, že místo na planetě ZEMI je
jen pro jeden druh! Velkolepé vyvrcholení ságy, která začala v Jurském parku režiséra Stevena Spielberga.
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neil, DeWanda Wise, BD Wong a další.

T O P G U N : Maverick

4. a 5. 7. ( PO-ÚT / 21.00+ hodin / čes.zn./ 140,-)

AKČNÍ DRAMA. Jeden z nejlepších pilotů na světě, „Pete Maverick“, se vrací do akce. Pokračování jednoho z
nejoblíbenějších filmů vůbec. Film je maximálně autentický a vše bylo natáčeno přímo ve stíhačkách. T. Cruise.

C H I N A S K Y: Každej ví kulový

6. 7.

( STŘEDA / 21.00+ hodin / čs./ 140,-)

Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb
a desítek rádiových hitů, byly také deprese, hádky, rozpady přátelství - a i nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla
Grohmana. Režie časosběrného dokumentu, který vznikal pět let, se ujal režisér Pavel Bohoněk. CHINASKY A HOSTÉ.

T H O R: Láska jako hrom

7. až 10. 7.

( ČT-NE / 21.00+ hodin / čs.zn./ 140,-)

AKČNÍ, dobrodružné fantasy. Cestu Thora (Chris Hemsworth) za odpočinkem přeruší galaktický zabiják Gorr
the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik bohů. Thor žádá o pomoc Valkýru, Korga a svou přítelkyni
Jane Foster (Natalie Portman), která (k Thorovu překvapení) ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako on -Thor.
Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dřív, než bude pozdě.

ŘEKNI TO PSEM

11. a 12. 7. ( PO-ÚT / 21.00+ hodin / český / 140,-)

ČESKÁ PEJSKAŘSKÁ KOMEDIE. Začíná to tím, že hlavní hrdinka šlápne do psího hovínka (a přichází štěstí).
Je to příběh o nás, co si často neumíme říct ty nejobyčejnější věci: třeba Mám tě rád. V tomto filmu to za ty dva
nakonec řekne jejich pes ( Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, H. Vágnerová, J. Lábus, T. Medvecká, Ver. Žilková).

PREZIDENTKA

13. 7.

( STŘEDA / 21.00+ hodin / český / 140,-)

ČESKÁ romantická komedie s AŇOU GEISLEROVOU, ONDŘEJEM VETCHÝM. První česká prezidentka, má
za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací a program je nabitý k prasknutí. Jednou se odhodlá k riskantnímu kroku.
Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Poznává sochaře Petra, kvůli kterému
se do města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo je ta kouzelná žena, do které se náhle zamiloval. Hit.

Č E R N Ý T E L E F O N.

14. 7. ( ČTVRTEK / 21.00+ hodin / titulky / 140,-)

Horor. Povídku Černý telefon napsal Joe Hill, syn hororové legendy Stephena Kinga. Třináctiletý kluk uvězněný
sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně visí odpojený černý telefon: ten jednoho dne zazvoní.
Ve sluchátku se ozývají předchozí vrahovy oběti. Nechtějí, aby on skončil stejně. Hit horor. studia Blumhouse.

HÁDKOVI

15. až 19. 7. ( PÁ-ÚT / 21.00+ hodin / český / 140,-)

ČESKÁ KOMEDIE. Když se hádat, tak s vlastníma. Když se sejde rodina, bývá to radost. Pokud se dlouhodobě
nemusíte ani s bratrem, sestrou, ani s jejich rodinami, je to setkání plné přetvářky a společenských frází. Tyto se
dříve nebo později ukáží jako lživé. Každý z nás někoho takového v rodině má a všichni věříme, že to nejsme my…
Sandra NOVÁKOVÁ, Jakub PRACHAŘ, Jitka ČVANČAROVÁ, Hynek ČERMÁK, O. Pavelka, L. Polišenská.

T O P G U N : Maverick

20. 7. ( STŘEDA / 21.00+ hodin / čes.zn./ 140,-)

AKČNÍ DRAMA. Jeden z nejlepších pilotů na světě, „Pete Maverick“, se vrací do akce. Pokračování jednoho z
nejoblíbenějších filmů vůbec. Film je maximálně autentický a vše bylo natáčeno přímo ve stíhačkách. T. Cruise.

E L V I S

21. a 22. 7.

( ČT-PÁ / 21.00+ hodin / titulky / 140,-)

Film Baze Luhrmanna o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu
s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom HANKS). Ústřední postavou jeho cesty je nejvlivnější a nejvýznamnějších osoba v jeho životě - Priscilla Presleyová (Olivia DeJonge). Hudební, životopisný film.

RAKEŤÁK

23. 7. ( SOBOTA / 21.00+ hodin / čes.zn./ 130,-)

Film studia Disney a Pixar. Dobrodružný rodinný animovaný příběh přináší Buzze Rakeťáka (Příběh hraček)
a jeho nové dobrodružství. Vesmírný ochranný sbor se vrací domů ze své aktuální mise. Senzor je ale upozorní
na nezmapovanou, ale na zdroje potenciálně bohatou planetu. Buzz a velitelka Alisha ji musejí prozkoumat. Planeta je bažinatá s agresivními liánami a obřími brouky. Rychlý odlet se však zvrtne a vyvrcholí havárií. Co teď !

VELKÁ PREMIÉRA

24. a 25. 7. ( NE-PO / 21.00+ hodin / čs./ 140,-)

ČESKÁ KOMEDIE. Když Pavel dostává nabídku: poprvé režírovat vlastní představení v olomouckém kulturáku,
na nic nečeká, odjíždí z Prahy a nechává za sebou i krachující manželství. Rád si užívá hraní i v běžném životě.
Miluje uvádět lidi do rozpaků a vytvářet trapné situace, což ovšem mnozí špatně snáší. Premiéra se rychle blíží…
Pavel Šimčík, Iva Janžurová, Iva Pazderková, Klára Melíšková, Jenovéfa Boková, Mirek Krobot, Iv. Plíhalová ad.

M I M O N I: Padouch přichází

26. 7. ( ÚTERÝ / 21.00+ hodin / čes.zn./ 130,-)

Animované rodinné komediální dobrodružství. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací.
V naprosto nejzásadnějším momentu - konečně se dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení MIMOŇŮ a
superpadoucha GRUA. Akce, šílené nápady a nakažlivý humor. A moc důležitá lekce na téma pravé přátelství.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2..

27. a 28. 7. ( ST-ČT / 21.00+ hodin / čes./ 120,-)

Střet mužského a ženského světa a jejich vzájemné porozumění. Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková a dal.
ČESKÁ KOMEDIE. Humorný pohled na střet mužského a ženského světa. Hledá vzájemné porozumění. které
může jednoho i druhého dovádět k šílenství. V Hlavní roli: Jiří LANGMAJER, Anna Polívková a mnoho dalších.

T H O R: Láska jako hrom

29. 7.

( PÁTEK / 21.00+ hodin / čes.zn. / 140,-)

AKČNÍ, dobrodružné fantasy. Cestu Thora (Chris Hemsworth) za odpočinkem přeruší galaktický zabiják Gorr.
Thor žádá o pomoc Valkýru, Korga a přítelkyni Jane F. (N. Portman), která ovládá mocné kladivo Mjolnir jako on.
Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dřív, než bude pozdě.

DC Liga Supermazlíčků

30. a 31. 7. ( SO-NE / 21.00+ hod. / čes.zn./ 140,-)

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.

Program jen na:

www.kinoagentura.eu

a

www.kinoagentura.cz

