
Kino – červenec 2016

DOVOLENÁ 1. 7. - 30. 7. 

31. neděle 19.00 ANDRÉ RIEU – MAASTRICHT 2016
Nizozemský mistr André Rieu se vrací do rodného Maastrichtu na další neuvěřitelný koncert pod širým 
nebem, plný hudby, smíchu i ohňostrojů. Připravte se na spoustu emocí během mimořádného koncertu 
tohoto roku, který baví publikum po celém světě.
Záznam koncertu, Maastricht 2016, 180 minut
Vstupné: 200 Kč, předprodej v TIC Hlinsko/Betlém 469 312 349 nebo 731 697 418 nebo rezervační 
systém www.mfc-hlinsko.cz

Kino -  srpen 2016

5. pátek 19.00 SEZN@MKA
Komedie o mužích, ženách a zajímavém fenoménu doby – internetové seznamce. A samozřejmě o tom, 
co všechno se na takovém rande naslepo může stát....Režie: Zita Marinovová. Hrají: Jiří Langmajer, 
Adéla Gondíková, Zuzana Kajnarová, Marie Doležalová, Šárka Vaculíková,  Lukáš Pavlásek a jiní. 
Komedie ČR, 90 min., mládeži přístupno, vstupné 120 Kč

6. sobota 17.00 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D
Ledová událost roku! Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do vesmíru, kde 
náhodně spustí sérii kosmických událostí, které transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, 
musí Sid, Manny, Diego a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou komických 
momentů a dobrodružství... Režie: Michael Thurmeier, Galen Tan Chu
Animovaná komedie USA, 91 min., mládeži přístupno, vstupné 140 Kč

12. pátek 19.00 LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÉ KAPELY
30 let spolu, 30 let bez sebe
Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu. Strhující příběh 
30ti let kapely Lucie vypráví dosud nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy, o 
kterých si všichni mysleli, že už ani neexistují. Dozvíte se jak vznikaly jejich nejznámější hity a co se 
dělo v zákulisí...Režie: David Sís
Dokumentární film ČR, 89 min., mládeži přístupno, vstupné 100 Kč

13. sobota 17.00 ANGRY BIRDS VE FILMU
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, 
věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku 
neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá 
skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit. Režie: Clay Kaytis, Fergal 
Reilly. 
Animovaný rodinný film USA, 100 min., mládeži přístupno, vstupné 100 Kč



14. neděle 17.00 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Ledová událost roku! Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do vesmíru, kde 
náhodně spustí sérii kosmických událostí, které transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, 
musí Sid, Manny, Diego a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou komických 
momentů a dobrodružství... Režie: Michael Thurmeier, Galen Tan Chu.
Animovaná komedie USA, 91 min., mládeži přístupno, vstupné 120 Kč

18. čtvrtek 19.00 BEN - HUR 3D
Ben Hur je mírumilovný syn z významného židovského rodu, který je nešťastnou shodou okolností 
odsouzen na galeje a po mnoha útrapách si musí svoji svobodu vybojovat zpět v šíleném závodě kvadrig 
se sadistickým římanem Messalou. Režie: Timur Bekmambetov. Hrají: Jack Huston, Morgan 
Freeman,Toby Kebbell a jiní. 
Dobrodružný film USA s čes. titulky, mládeži do 15 let nevhodné, vstupné 145 Kč

20. sobota 19.00 NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Láska si tě najde i tam, kde to čekáš nejmíň..
Emilia Clarke a Sam Clalfin  v hlavních rolích filmové adaptace romantického bestselleru oblíbené 
autorky Jojo Moyesové.
Louise ví leccos. Ví, že se jí líbí práce v bistru, a ví, že možná nemiluje svého přítele Patricka. Zato neví 
nic o klasické hudbě, neví, že přijde o místo, a kdyby tušila, co ji čeká, asi by tomu stejně nevěřila.
Will zase po dopravní nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi a všechno se mu nyní zdá 
nepodstatné, a také přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato neví, že Lou mu vtrhne do života jako náhlá 
bouře. A ani jeden z nich neví, že jeden druhého navzájem navždy změní ...Režie: Thea Sharrock. 
Hrají: Emilia Clarke, Sam Claflin, Matthew Lewis a jiní. 
Romantický film USA s čes. titulky, 110 min., mládeži do 12 let nevhodné, vstupné  110 Kč

21. neděle 18.00 KROTITELÉ DUCHŮ 3D
Připravte se na letní podívanou, během které společně zachrání svět! Režie: Paul Feig. Hrají: Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon a jiní.
Komedie USA,  mládeži přístupno, vstupné 135 Kč

24. středa 19.00 STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D
Posádka lodi Enterprise bude čelit vůbec největší výzvě, která se před ní dosud objevila. Co na tom, že 
kapitán Pickard je mimořádně odvážný, a Spock všechno ví, když oba přišli o všechno…Režie: Justin 
Lin. Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban a jiní. 
Sci-fi USA v čes. znění, mládeži do 12 let nevhodné, vstupné 145 Kč

29. pondělí 17.00 STRAŠIDLA
Rodinná komedie o strašidelné rodině hejkala Huga, která se nechce vystěhovat ze svého domu a je 
přinucena adaptovat se do běžného života obyčejných smrtelníků kteří umí pěkně zkomplikovat život. 
Co se stane, když si rodina strašidel musí najít práci, začít platit nájem a chodit do školy?
Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Carmen Mayerová, Jiří Dvořák a jiní.
Rodinná pohádková komedie ČR, 113 min., mládeži přístupno, vstupné 125 Kč


