Z Á Ř Í 2 019
PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA HEJNICE
Pátek 6. září v 9:45 hodin.

PÁSMO POHÁDEK PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
		

Vstupné 15 Kč

Pátek 6. září ve 20 hodin.

165 min.

TO KAPITOLA 2

Americký horor. V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé
se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy
klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach…

Nevhodný mládeži do 15 let

VERTICAL ENT.

Vstupné 120 Kč

S titulky

Sobota 7. září v 17:30 hodin.

ANGRY BIRDS VE FILMU 2

Americký animovaný film. Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku…

Mládeži přístupné

FALCON

Vstupné děti 110 Kč, dospělí 130 Kč

České znění

Sobota 7. září ve 20 hodin.

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…

Nevhodný mládeži do 12 let
Úterý 10. září v 18:30 hodin.

PO OKAVANGU

FALCON

Vstupné 130 Kč

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKÉHO KRAJE

České znění
88 min.

Tento dokument je záznamem čtyřměsíční expedice, která měřila neuvěřitelných 2 400 kilometrů a vedla přes
území tří států. Jejím cílem bylo a je chránit říční systém napájející deltu Okavanga. Jedná se totiž o jeden z
posledních mokřadů na světě nezasažených působením člověka.
Vstupné zdarma díky podpoře National Geographic.

Středa 11. září ve 20 hodin.

HEJNICKÝ KINEMATOGRAF

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK

188 min.

Německo-italské drama. Kurt se poprvé s moderním uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“
pořádané nacisty. Po válce pak prokáže svůj talent a studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých
Drážďanech. Zde potkává Ellie a je přesvědčen, že našel lásku svého života. Její otec, prominentní lékař,
s jejich vztahem však zásadně nesouhlasí a snaží se jej jakýmikoliv prostředky zničit…

Nevhodný mládeži do 15 let
Pátek 13. září v 19 hodin.

CINEMART

Vstupné 90 Kč

NABARVENÉ PTÁČE

S titulky
169 min.

Válečné drama (Česko/Slovensko/Ukrajina). Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů,
rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a
tak je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém
platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj.
Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost...

Nevhodný mládeži do 15 let

BIOSCOP

Vstupné 140 Kč

S titulky

Pátek 20. září ve 20 hodin.

ROMÁN PRO POKROČILÉ

České komedie. Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu?
Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu
velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler)…

Nevhodný mládeži do 12 let

BOHEMIA MP.

Sobota 21. září v 10 a ve 14 hodin.

PSÍ KUSY

Vstupné 130 Kč

české znění

HEJNICKÉ BABÍ LÉTO

85 min.

Kanadský animovaný film. Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném světě
plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot
svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit.

Od 14 hodin vstup pouze dětem do 15 let – omezená kapacita kina.
Vstupné zdarma.
Středa 25. září v 18 hodin.
RODIČE ZA KLIMA FRÝDLANTSKO

KRAJINA V NOUZI

Hodinový dokument a následná přednáška s MUDr. Annou Kšírovou poukazuje na nezdravý stav české krajiny v souvislosti s probíhající klimatickou změnou, zabývá se problematikou vodního režimu a hospodaření
s vodou v Čechách, akcentuje podceňované nebezpečí sucha.
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 26. září v 19 hodin.

124 min.

AD ASTRA

Americko-brazilský sci-fi thriller. Před dvaceti lety se vydal na jednosměrnou cestu k Neptunu otec vesmírného
inženýra Roye McBridea (Brad Pitt). Jeho cílem bylo vyhledat známky mimozemské civilizace. Lehce autistický McBride nyní cestuje na okraj sluneční soustavy v jeho stopách. Chtěl by najít otce a pochopit, proč jeho
mise selhala. Při cestě začíná odhalovat tajemství, které ohrožuje přežití naší planety.

Nevhodný mládeži do 12 let

CINEMART

Vstupné 130 Kč

Neděle 29. září v 19 hodin.

S titulky
91 min.

NÁRODNÍ TŘÍDA

Česko-německý film. Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma
chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okraji Prahy a každý den doma cvičí,
aby byl v kondici. Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický příběh s černým humorem.

Nevhodný mládeži do 15 let

FALCON

Vstupné 130 Kč

České znění

Úterý 1. října

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Oslava dne seniorů v Hejnickém kině. Hudební vystoupení Matylda a Tylda.

Vstupné zdarma.
Pátek 4. října ve 20 hodin.

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Americký akční film

Sobota 5. října v 17:30 hodin.

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Animovaná komedie (Velká Británie/USA /Francie)

Sobota 5. října ve 20 hodin.

JOKER

122 min.

Americký thriller
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