MOHELNICKÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, s.r.o.
KINO MOHELNICE – SRPEN 2019
1. 8., 2. 8., 3. 8., 4. 8. 19.00 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW

Premiéra, 136 minut

Akční/krimi/thriller/komedie USA.12+. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského zabijáka
Shawa? Jeden všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit nedokázali. Dwayne
Johnson a Jason Statham řádí v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší. Když ti
dva stanuli poprvé tváří v tvář ve filmu Rychle a zběsile 7, byla z toho nenávist na první
pohled. Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a zběhlý agent
britské tajné služby Deckard Shaw (Jason Statham) byli proti své vůli nakonec donuceni
spolupracovat a navzdory nekonečné averzi se jim to poměrně dařilo.

8. 8., 10. 8., 11. 8. 17.00 hod.

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

Premiéra, 100 minut

Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný USA. Přístupno. Mluveno česky
Vstupné 100 děti Kč, dospělí 120 Kč.
Dobrodružství na každém kroku.
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit
jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do
svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným
kamarádům docela nový velký svět.

LETNÍ KINO ZA SOKOLOVNOU*********************************************************
9. 8. 20.30 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Repríza, 104 minut
Animovaný/dobrodružný USA. Přístupno. Mluveno česky.
Vstupné 70 Kč. Prodej vstupenek na místě 30 minut před začátkem.
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné
dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý
svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství.
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme.
Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník
Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku
Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí
mračen, která se nad Blpem začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to
rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím
vlivem promění z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve
vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze
najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém
světu, v němž by se všichni draci mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho
včas?

15. 8., 16. 8., 17. 8., 18. 8. 17.00 hod.

HODINÁŘŮV UČEŇ

Premiéra, 100 minut

Rodinná pohádka ČR. Přístupno.
Vstupné děti 100 Kč, dospělí 120 Kč.
Pohádka o lásce, kterou ani čas nezastaví.
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a
lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy
stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje,
zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle svého
učně do světa s úkolem hledat bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky
vůbec existují, ale pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane. Hodinářův učeň se
tedy vydává na dalekou cestu plnou překážek a úkolů, které musí překonávat statečností,
hodinářským umem a dobrým srdcem. Láska k milované Lauře ho žene vpřed, zatímco v patách má
své tři sudičky, dvě pomáhají a jedna škodí.

22. 8., 24. 8., 25. 8. 19.00 hod.

TENKRÁT V HOLLYWOODU

Premiéra, 159 minut

Drama USA. 15+. Titulky.

Vstupné 110 Kč.
9. film Quentina Tarantina.
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a
jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v
roce 1969 v Los Angeles.

LETNÍ KINO ZA SOKOLOVNOU*********************************************************
23. 8. 21.00 hod.
Repríza, 95 minut
TERORISTKA
Komedie/drama ČR. 12+.
Vstupné 70 Kč. Prodej vstupenek na místě 30 minut před začátkem.
Nový film od tvůrců Teorie tygra.
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si
jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního
zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a
rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně
zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky –
přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady:
„Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“

29. 8., 30. 8., 31. 8., 1. 9. 17 hod
ANGRY BIRDS VE FILMU 2

Premiéra, 97 minut

Animovaný/komedie USA. Přístupno. Mluveno česky.
Vstupné děti 100 Kč, dospělí 120 Kč.

Nepřátele si držte blízko u těla.
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním
snímku Angry Birds ve filmu 2. Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího
i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun
a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho asistentkou Courtney
a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se
vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.

PŘIPRAVUJEME:
Přes prsty, Rambo: Poslední krev, Román pro pokročilé, Psí kusy,…..
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