Program na

Červen

www.kinoucko.cz

Středa 14. 6.
19:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
Drama, 130 min, přístupný, česká verze, 110 Kč
Tři mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová a Klára Melíšková)
a jejich dvě děti čekají během německé okupace na návrat svých
vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství
mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří (Ondřej Sokol).

Pátek 2. 6.
18:30 Rychle a zběsile 8

Pátek 16. 6.
18:30 Smrtihlav

Akční / Krimi, 136 min, od 12 let, české titulky, 110 Kč
Dominic Toretto zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších
filmových sérií všech dob je sice možné cokoliv, ale tohle je víc než
automobilové seskoky padákem, průlety aut mezi mrakodrapy.

Válečný / Životopisný, 119 min, od 12 let, české titulky, 110 Kč
Snímek Smrtihlav se od většiny předešlých filmových zpracování s
tímto tématem liší. Z výrazné části se totiž zaměřuje také na opačnou
stranu barikády na samotného Heydricha. Ten zde není pouhým
předmětem atentátu, ale důležitou aktivní postavou.

Sobota 3. 6.
10:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Animovaný, 88 min, přístupný, český dabing, 100 Kč
Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy se vydává společně se svými
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující
pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření.

14:30 Příšerky pod hladinou

Sobota 17. 6.
10:30 a 14:30 Auta 3
Animovaný, 100 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová
generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše
miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička
Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na vítězství.

Animovaný, 92 min, přístupný, český dabing, 110 Kč
Animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více, než jeden
nádech. Zemi zaplavily nekonečné oceány, celé lidstvo se odstěhoval
o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají
roztodivní tvorové z hlubin.

17:00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Dobrodružný / Akční, 129 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč
Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně
obrátila zády, se ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů
pod vedením strašlivého kapitána Salazara.

Středa 7. 6.
19:30 Špunti na vodě
Rodinný / Komedie, 83 min, přístupný, česká verze, 100 Kč
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez
svých drahých poloviček. Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý
plán má i ten jejich své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez
žen, ale zato se svými dětmi.

Pátek 9. 6.
18:30 Wonder Woman
Fantasy / Akční, 141 min, od 12 let, český dabing, 100 Kč
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek
Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala
v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich ostrově
havaroval americký pilot.

17:00 Mumie
Akční / Dobrodružný, 115 min, od 12 let, český dabing, 130 Kč
Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření
ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu
udělat něco mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý
svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigium zastavit?

Pátek 23. 6.
18:30 Z Paříže do Paříže
Drama / Válečný, 110 min, od 12 let, český dabing, 100 Kč
Dva malí bratři utíkají z Paříže na jih Francie. Neprožívají však
obyčejné klukovské dobrodružství – jsou totiž židé a žijí v nacisty
okupované zóně. Jejich cesta je jedinou možností, jak si můžou
zachránit život.

Sobota 24. 6.
10:30 Příšerky pod hladinou
Animovaný, 92 min, přístupný, český dabing, 110 Kč
Animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více, než jeden
nádech. Zemi zaplavily nekonečné oceány, celé lidstvo se odstěhoval
o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají
roztodivní tvorové z hlubin.

14:30 Auta 3

Animovaný, 100 min, přístupný, český dabing, 130 / 110 Kč

17:00 Transformers: Poslední rytíř
Sobota 10. 6.
10:30 Mimi šéf
Animovaný / Komedie, 97 min, přístupný, český dabing, 110 / 90 Kč
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako
roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý
obchodními úspěchy. Pracuje pro BabyCorp a jeho hlavním posláním
je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky.

Sci-Fi / Akční, 142 min, od 12 let, české titulky, 130 Kč
Pokračování úspěšné série, v němž se vrátí jako záporák Megatron.

Připravujeme
v Únoru
Připravujeme
propro
vásVás
v září
Spider-Man: Homecoming, Válka o planetu opic,
Emoji ve filmu, Kingsman: Zlatý kruh, Zahradnictví:
Dezertér
Změna programu vyhrazena.

