PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
PÁTEK
6.6.
v 17.30 a
20.00 hod.

PÁTEK
13.6.

Film Itálie – drama, romantický.

Přístupný od 12 let.

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
Láska ke kráse může být zničující.

Virgil Oldman (Geoffrey Rush) je světově uznávaný znalec v oblasti výtvarného umění a starožitností. Ve svém osobním životě je
však uzavřeným samotářem pronásledovaným mnohými obsesemi. Nikdy se nedokázal sblížit s jiným člověkem, není schopný
s někým spolupracovat a v životě se nezamiloval do žádné ženy. Jeho okolí jej tedy považuje za výstředního génia.

Film Velká Británie – romantická komedie.

PÁTEK
20.6.
v 17.30 a
20.00 hod.

PÁTEK
27.6.
v 17.30 a
20.00 hod.

Přístupný od 12 let.

(123min.)

LÁSKY ČAS

Co kdyby se dalo žít nanečisto?

v 17.30 a
20.00 hod.

(131min.)

Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete jí říct větu, po které se do vás nadosmrti zamiluje. V drtivé
většině případů to poděláte. Tim, hrdina romantické komedie Lásky čas, má to štěstí, že tyhle zásadní životní momenty
může opakovat. Dokud nebudou naprosto dokonalé.
Film USA – dobrodružný, fantasty.

Přístupný.

(119min.)

47 RÓNINŮ
47 válečníků se postavilo nepředstavitelné přesile, jen aby očistili čest svého mrtvého pána. Legenda o 47 róninech patří
k nejznámějším příběhům japonské historie a teď se z téhle exotické země přes hollywoodská studia dostává do našich kin v podobě
výpravného a akčního fantasy dobrodružství, v němž proti těmto mstitelům stanou i nepřátelé, kteří nejsou z masa a kostí.

Film USA – akční, dobrodružný, sci-fi.

Přístupný od 12 let.

(115min.)

ENDEROVA HRA
Je to ještě hra?
Tohle není hra, tohle je válka o všechno. Výpravná sci-fi podle slavné stejnojmenné knihy, která se stala ultimátní klasikou žánru a která dodnes
zvyšuje tep. Strhující příběh navíc na plátnech kin podpoří velkolepá podívaná a herecké hvězdy v čele s Harrisonem Fordem a Benem Kingsleym.
Země se připravuje na mimozemskou invazi, už třetí v pořadí a zcela jistě poslední. Výsledkem boje totiž bude buď vyhlazení lidstva, nebo útočníků.
Ender je jako nadané dítě spolu s ostatními zázračnými dětmi cvičen na vojevůdce ve speciální akademii ve vesmíru. V děsivé válce se mají stát
nečekaným strategickým trumfem.

VSTUPNÉ
60,-Kč
distributor:

CINEMART

VSTUPNÉ
60,-Kč
distributor:

CINEMART

VSTUPNÉ
60,-Kč
distributor:

CINEMART

VSTUPNÉ
60,-Kč
distributor:

BONTON

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
NEDĚLE
8.6.
v 15.00
hod.

NEDĚLE
22.6.
v 15.00
hod.

Film VB, USA – animovaná komedie.

Přístupný od 7 let.

(86 min.)

SPLÁCHUTEJ
Zhýčkaný krysák Roddy St. James si užívá luxusu jako domácí mazlíček bohatého páru. Když však dvojice odjede na dovolenou,
čeká ho nečekané dobrodružství. Všechno začne, když se do bytu výlevkou dostane krysák Sid a Roddy se ho pokusí zbavit. Snaží se
mu namluvit, že záchod je vířivka, ale nakonec skončí v míse sám a odpadem se dostane do kanalizace, kde objeví velké krysí
město.

Film Hong Kong, Japonsko – animovaný, akční, sci-fi.

Přístupný.

(94 min.)

ASTRO BOY
Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk – Astro Boy.
Byl stvořen pro napínavá dobrodružství, které může prožít jenom on. Jeho táta, slavný vědec Tenma, mu do vínku dal super sílu, rentgenové
paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky. Astro Boy poznává svět, učí se lidským emocím, když tu se jeho rodina a přátelé ocitnou v nouzi.
Odvážný kluk se proto vrací do rodného Metro City, aby čelil možná dosud největší životní výzvě a stal se hrdinou.

VSTUPNÉ
40,-Kč
distributor:

CINEMART

VSTUPNÉ
40,-Kč
distributor:

H.C.E.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Obec Štěpánov

