STÁLÉ KINO VLAŠIM.
K O M E N S K É H O U L I C E č. 39 - 1. p a t r o
Provoz. L. Jenšík s podporou Města Vlašim /kino otevírá 15-30 min. před začátkem /změna programu vyhrazena

Program jen na:

www.kinoagentura.eu

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

a

www.kinoagentura.cz

HIT 24. až 29. 11. ( ČT-ÚT / 19.30 hodin / 140,-)

Česká komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Irena Pavlásková představí
plejádu českých herců: Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové,
Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladim. Polívku, Annu Fialovou, Sáru Sandevu, dále i francouzskou hereckou
legendu Pierra Richarda. Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy.

3D - D I V N O S V Ě T

25. 11. ( PÁTEK / 17.30 hodin / ve „3D“ s brýlemi / 140,-)

Nová animovaná, akční a dobrodružná pohádka studia DISNEY, pro celou rodinu. Film Vám představí legendární průzkumnickou rodinu Cladových, kteří se snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět.
Doprovází je barvitá posádka obří vzducholodi, rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý pes. Společně se postaví
neznámému prostředí, ale i mnoha prapodivným a všežravým tvorům. Překonají nebezpečí tohoto Divnosvěta ?

DIVNOSVĚT

26. a 27. 11. ( SO a NE / 17.30 hodin bez brýlí / 95 min. / 130,-)

Akční a dobrodružná pohádka studia DISNEY. Legendární průzkumnická rodina Cladových se snaží proletět
skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět. Doprovází je barvitá posádka obří vzducholodi, rošťácký tvor
přezdívaný Flek a třínohý pes. Ohrozí je neznámé prostředí, ale i mnoho prapodivných a všežravých tvorů. HIT.

FABELMANOVI

30. 11. ( STŘEDA / 19.30 hodin / titul. / 140,-)

Životopisné drama. Nejnovější projekt Stevena SPIELBERGA je částečně autobiografický snímek o jeho dětství
a dospívání, vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře. Film sleduje „Sammyho Fabelmana“, který vyrůstá
v poválečné Arizoně, kde zkoumá a poznává, jakou moc mají filmy. Navzdory všem nepřízním osudu a překážkážkám, které mu stojí v cestě, se Sammy ponoří do své vášně a filmování se mu stane životní cestou. Skvělé !

NEJVĚTŠÍ DAR

2. a 3. 12. ( PÁ-SO / 17.30 hodin / 93 min./ 130,-)

Nová ČESKÁ pohádka je doslova a do písmene boží. Osudy svérázných obyvatel malé valašské vísky se v ní
totiž protnou s prastarými slovanskými bohy jako je Perun, Radegast, Černobog a bohyně zimy Morena. Hrají:
Sabina Rojková, Zuz. Slavíková, Bol. Polívka, Jiří Dvořák, P. Vančura, P. Nový, P. Čtvrtníček, Ch. Poullain a dal.

GRAND PRIX

2. 12. ( PÁTEK / 19.30 hodin / 107 min. / 140,-)

Komedie Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je rád krade. Emil (Robin Ferro) v televizi vyhraje vstupenky na Velkou cenu Formule 1. Poveze
ho tam Roman (Kryštof Hádek) - Emil neumí řídit. Štětka (Štěpán KOZUB) na ně cestou nabalí velké problémy.

3D - B L A C K P A N T H E R: Wakanda necht´ žije
-promítáme ve „3D“ - s brýlemi - v českém znění

3. 12. (SOB.)

SOBOTA od 19.30 hodin / 150,-

Akční, dobrodružný a údajně divácky nejlepší film od „studia MARVEL“. Královna s přáteli bojují za ochranu
svého národa. Hrdinové se ale musí spojit a společně vytvořit nový svět pro království Wakanda (161 min. ) HIT.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2.

4. 12. ( NEDĚLE / 16.30 hodin / 130,-)

Nová ČESKÁ, rodinná - fantasy pohádka (135 minut ). Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) získává
zakázanou kouzelnou moc: dokáže částečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových schopností ji však rozštěpí
v čase a Amélie ze současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti, která ji od té chvíle provází na každém kroku.
Z dávno zapomenutých temnot času navíc povstává nová hrozba. Marek Lambora, Natal. Germani, V. Kotek ad.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

4. 12. ( NEDĚLE / 19.30 hodin / český / 140,-)

Česká romantická komedie. Třicetiletá Alex potká staršího - charizmatického Alberta a okamžitě se zamiluje.
Ovšem brzy narazí na jeho tvrdou slupku. A v tu chvíli přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na Alberta past.
Tři skvělé herečky, a také „mnoho slovního i situačního humoru“. H. Vágnerová, T. Rychlá, B. Staňková, M. Vašut.

5. a 6. prosince ( pondělí a úterý ) - kino nepromítá

STÁLÉ KINO VLAŠIM.
K O M E N S K É H O U L I C E č. 39 - 1. p a t r o
Provoz. L. Jenšík s podporou Města Vlašim /kino otevírá 15-30 min. před začátkem /změna programu vyhrazena

Program jen na:

I L

www.kinoagentura.eu

B O E M O

HIT

a

www.kinoagentura.cz

7. 12. ( STŘEDA / 19.30 hodin / 140 min. / 140,-)

ČESKO, Italsko, Slovenský film. Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie,
kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění. VOJTĚCH DYK, Barbara Ronchi ad.

B U K O

8. 12. ( ČTVRTEK / 19.30 hodin / český / 140,-)

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

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2.

9. 12. ( PÁTEK / 16.30 hodin / 130,-)

Nová ČESKÁ, rodinná - fantasy pohádka (135 minut ). Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) získává
zakázanou kouzelnou moc: dokáže částečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových schopností ji však rozštěpí
v čase a Amélie ze současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti. Marek Lambora, Natal. Germani, V. Kotek

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

HIT

9. 12. ( PÁTEK / 19.30 hodin / 140,-)

Česká komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Irena Pavlásková představí
plejádu českých herců: Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové,
Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladim. Polívku, Annu Fialovou, Sáru Sandevu, dále i francouzskou hereckou
legendu Pierra Richarda. Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy.

3D - JURSKÝ SVĚT: Nadvláda.

10. 12. ( SOBOTA / 16.30 hodin / 130,-)

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 Stevena Spielberga. Ve „3D“ - s brýlemi - v českém znění.

T O P G U N : Maverick

10. 12. ( SOBOTA / 19.30 hodin / čs.zn./ 130,-)

AKČNÍ DRAMA. Jeden z nejlepších pilotů na světě, „Pete Maverick“, se vrací do akce. Pokračování jednoho z
nejoblíbenějších filmů vůbec. Natáčeno přímo ve stíhačkách. T. Cruise. POSLEDNÍ MOŽNOST VIDĚT V KINĚ.

DIVNOSVĚT

11. 12. ( NEDĚLE / 17.30 hodin / 95 min. / 130,-)

Akční a dobrodružná pohádka studia DISNEY. Legendární průzkumnická rodina Cladových se snaží proletět
skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět. Doprovází je barvitá posádka obří vzducholodi, rošťácký tvor
přezdívaný Flek a třínohý pes. Ohrozí je neznámé prostředí, ale i mnoho prapodivných a všežravých tvorů. HIT.

H R A N I C E L Á S K Y HIT

11. a 12. 12. ( NE a PO / 19.30 hodin / čs. / 140,-)

Hanka (Hana Vagnerová) cítí, že její vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) se pohybuje v příliš zajetých kolejích. Chce
ho tedy osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické představy a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček k činům.
Krok ke zkoumání vlastní intimity, k zážitkům s jinými partnery a ke stále intenzivnějšímu hledání hranic v lásce i sexu.
Experiment se svobodou se však může snadno vymknout z rukou... Český divácký film se snaží být zároveň i chytrý.

ŠÍLENÁ NOC

HIT

13. 12. ( ÚTERÝ / 19.30 hodin / 111 min. / 140,-)

Příběh jednoho večera, který se nečekaně zvrtnul. Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas na přepadení
nechutně bohaté rodiny a provětrání jejího sejfu. Ve svém plánu však nepočítali „s velmi nepravděpodobným
vousatým hrdinou“, který komínem přinese dárky. Š.N. je drsná akční komedie od producentů Johna Wicka.
O pomoc „pravého SANTU“ poprosí malá holčička a „ON“ si vyhrne rukávy a to se teda začnou dít věci!

Program jen na:

www.kinoagentura.eu

a

www.kinoagentura.cz

STÁLÉ KINO VLAŠIM.
K O M E N S K É H O U L I C E č. 39 - 1. p a t r o
Provoz. L. Jenšík s podporou Města Vlašim /kino otevírá 15-30 min. před začátkem /změna programu vyhrazena

Program jen na:

www.kinoagentura.eu

a

www.kinoagentura.cz

3D - AVATAR: The Way of Water 15. a 16. 12. (160,-)
ve „3D“ s brýlemi origin. znění s titulky

ČTVRTEK a PÁTEK / 16.00 a 20.00 hodin

Film Avatar: The Way of Water - nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí diváky
zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Setkáme se po více jak
deseti letech znovu s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi. Ti stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
FILM NAŠE KINA PROMÍTAJÍ VE 3D V SYSTÉMU HFR (dvojnásobný počet obrázků) - nejlepší kvalita ve 3D !!!

3D - AVATAR: The Way of Water 17. a 18. 12. (160,-)
ve „3D“ s brýlemi české znění SOBOTA a NEDĚLE 3x / 12.15 , 16.00 a 20.00 hodin
Film Avatar: The Way of Water - nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí diváky
zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Setkáme se po více jak
deseti letech znovu s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi. Ti stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
FILM NAŠE KINA PROMÍTAJÍ VE 3D V SYSTÉMU HFR (dvojnásobný počet obrázků) - nejlepší kvalita ve 3D !!!

3D - AVATAR: The Way of Water 19. až 22. 12.(160,-)
ve „3D“ s brýlemi české znění

PONDĚLÍ až ČTVRTEK 1x / od 19.00 hodin

Film Avatar: The Way of Water - nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí diváky
zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Setkáme se po více jak
deseti letech znovu s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi. Ti stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
FILM NAŠE KINA PROMÍTAJÍ VE 3D V SYSTÉMU HFR (dvojnásobný počet obrázků) nejlepší kvalita ve 3D !!!

23. až 26. prosince ( pátek až pondělí ) - kino nepromítá - VÁNOCE

KOCOUR V BOTÁCH 27. až 29. 12. ( ÚT až ČT / 17.30 hod. / čs.zn./ 130,-)
Animovaná akční a dobrodružná RODINNÁ komedie. Když máte k dispozici devět životů, tak vám na tom, že
tu a tam něco odskáčete, vůbec nezáleží, zvlášť když jste legendární hrdina, který se vrhá do nejbláznivějších
dobrodružství. Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů z pohádek o Shrekovi. Má ten nejroztomilejší
kukuč, před alkoholem dává přednost mléku a jako šermíř je přímo geniální. Pobaví děti i rodiče (101 min.).

WHITNEY HOUSTON:

I Wanna Dance with Somebody

DOKONALÉ HUDEBNÍ, ŽIVOTOPISNÉ DRAMA.

27. a 28. 12.

( ÚTERÝ a STŘEDA / 19.30 hodin / titul. / 140,-)

Film je oslavou jedinečné a nezapomenutelné Whitney Houston. Od mladé gospelové sboristky z New Jersey až
po jednu z nejprodávanějších a nejoceňovanějších umělkyň všech dob. Inspirativní, dojemná, emocionální cesta
životem a kariérou W.H. Vychutnáte si velkolepá vystoupení a soundtracky nejoblíbenějších hitů této „POP ikony“.

ŠÍLENÁ NOC

HIT

29. 12. ( ČTVRTEK / 19.30 hodin / 111 min. / 140,-)

Příběh jednoho večera, který se nečekaně zvrtnul. Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas na přepadení
nechutně bohaté rodiny a provětrání jejího sejfu. Ve svém plánu však nepočítali „s velmi nepravděpodobným
vousatým hrdinou“, který komínem přinese dárky. Š.N. je drsná akční komedie od producentů Johna Wicka.
O pomoc „pravého SANTU“ poprosí malá holčička a „ON“ si vyhrne rukávy a to se teda začnou dít věci !

30. a 31.12. 2022 a 1. až 5. ledna 2023 ( neděle až čtvrtek ) - kino nepromítá - NOVÝ ROK
Program jen na:

www.kinoagentura.eu

a

www.kinoagentura.cz

