SRPEN 2019
PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA HEJNICE

Pátek 2. srpna v 21:30 hodin.

LETNÍ KINO NA KOUPALIŠTI

134 min.

BOHEMIAN RHAPSODY

Životopisné hudební drama (Velká Británie/USA). Film, který zbořil kina po celé České republice...

Nevhodný mládeži do 12 let

CINEMART

Vstupné 90 Kč

Sobota 3. srpna ve 20 hodin.

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW

S titulky

134 min.

Americký akční film. Když ti dva stanuli poprvé tváří v tvář ve filmu Rychle a zběsile 7, byla z toho nenávist na
první pohled. Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a Deckard Shaw (Jason Statham) byli proti své vůli nakonec donuceni spolupracovat. I proto je asi nemělo zaskočit, že dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění
jedné tajné britské agentky…

Nevhodný mládeži do 12 let

CINEMART

Úterý 6. srpna ve 20 hodin.

TEHERÁNSKÁ TABU

Vstupné 130 Kč

HEJNICKÝ KINEMATOGRAF

S titulky
90 min.

Německo-rakouské animované drama. Tři mladé ženy a jeden muž mají podobné touhy jako jejich vrstevníci
jinde na světě. Žijí ale v Teheránu, kde platí úplně jiná pravidla. Kdo má peníze a moc, pravidlům se snadno
vzepře. Ostatním hrozí tvrdé tresty. Snímek je celovečerním debutem íránského režiséra žijícího v Německu Aliho Soozandeha. Natáčet přímo v Íránu nepřicházelo v úvahu, film proto vykresluje atmosféru teheránských
ulic unikátní animační metodu rotoskopie.

Do 18 let nepřístupný

AEROFILMS

Pátek 9. srpna ve 21 hodin.

Vstupné 100 Kč

LETNÍ KINO NA KOUPALIŠTI

ŽENY V BĚHU

S titulky
93 min.

Česká komedie. Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout maraton!

Mládeži přístupné

CINEMART

Vstupné 90 Kč

Sobota 10. srpna v 17:30 hodin.

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

České znění
100 min.

Americká animovaná komedie. 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.

Mládeži přístupné

FALCON

Vstupné děti 110 Kč, dospělí 130 Kč

Úterý 13. srpna ve 20 hodin.

České znění
108 min.

NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT

Americký horor. V opuštěném domě úplně na konci města najde parta teenagerů knihu, která je strašnější,
než cokoliv, co si kdy dovedli představit. Starobylá kniha je plná děsivých příběhů, ale není tak úplně ke čtení.
Kniha naopak čte toho, kdo s ní přijde do styku. Přečte jeho největší noční můry, napíše z nich příběh a začne
ho vyprávět a odvíjet i ve skutečném životě.

Nevhodný mládeži do 12 let

BONTONFILM

Vstupné 120 Kč

S titulky

Pátek 16. srpna v 19 hodin.

102 min.

HODINÁŘŮV UČEŇ

Česko-slovenská pohádka. 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?

Mládeži přístupné

BONTONFILM

Sobota 17. srpna ve 21 hodin.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Vstupné 120 Kč

LETNÍ KINO NA KOUPALIŠTI

České znění
95 min.

Bláznivá česká komedie. Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer) se opije a v dobrodružné noci si přeje,
aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší.“

Mládeži přístupné

CINEMART

Vstupné 90 Kč

Úterý 20. srpna v 17:30 hodin. 			

České znění

102 min.

HODINÁŘŮV UČEŇ
Česko-slovenská pohádka.

Mládeži přístupné

BONTONFILM

Vstupné 120 Kč

Pátek 23. srpna ve 20 hodin.

České znění
96 min.

KRVAVÁ NEVĚSTA

Americká hororová komedie. Grace si bere za muže Alexe Le Domase, pohledného a úspěšného mladíka
z bohaté rodiny. A aby její přijetí bylo úplné, musí si s nimi ještě po půlnoci zahrát na hru na schovávanou. Jak
prosté. Grace ale netuší, že zatímco si ve velkém sídle Le Domasů hledá vhodný úkryt, její budoucí příbuzní a
jejich služebnictvo vytahují různé střelné, bodné i sečné zbraně. Grace naštěstí brzy pochopí, která bije. Když
zdánlivě křehkou nevěstu zaženete do kouta, začne se bránit. Tahle svatební noc bude krvavá a dlouhá…

Nevhodný mládeži do 15 let

CINEMART

Vstupné 120 Kč

Sobota 24. srpna ve 20 hodin.

S titulky
161 min.

TENKRÁT V HOLLYWOODU

Americký film. 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.

Nevhodný mládeži do 15 let

FALCON

Vstupné 130 Kč

Úterý 27. srpna ve 20 hodin.

S titulky
118 min.

ANNA

Francouzský akční thriller. Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top modelky, se skrývá tajemství,
díky kterému se ocitne v centru nebezpečné operace, rozehrané špičkovými agenty soupeřících tajných služeb. Strhující a nervy drásající jízda plná překvapivých zvratů, vášnivých vztahů a dechberoucí akce.

Nevhodný mládeži do 15 let

VERTICAL ENT.

Pátek 30. srpna ve 20 hodin.

Vstupné 120 Kč

LETNÍ KINO NA KOUPALIŠTI

ČERTÍ BRKO

S titulky
99 min.

Rozloučení s létem pro děti i dospělé s novou česko-slovenskou pohádkou.

Mládeži přístupné

FALCON

Vstupné 80 Kč

Sobota 31. srpna ve 20 hodin. Sobota 7. září ve 20 hodin.

České znění
101 min.

PŘES PRSTY

Česká komedie. Příběh se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Mladší Pavle tak
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší
svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy…

Nevhodný mládeži do 12 let
Pátek 7. září ve 20 hodin.

FALCON

Vstupné 130 Kč

České znění

TO KAPITOLA 2

Sobota 7. září v 17:30 hodin.

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
www.kino.mestohejnice.cz

Facebook / Kino Hejnice

