KINO IVANKA
v Ivanovicích na Hané
Provozovatel: Město Ivanovice na Hané, tel: 517 363 251

PROGRAM NA MĚSÍC
ČERVEN 2018
Pokladna se otevírá ½ hodiny před začátkem představení.
Vstupné 50 Kč, děti 25 Kč, členové Klubu mladého diváka zdarma.

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
neděle 3. 6. 2018 v 15 hodin - děti mají vstup zdarma k MDD
Norsko. Když král vyhlásí pátrání po neposlušné dceři a slíbí její ruku a půl království tomu, kdo jí najde, bratři neváhají a
vyrážejí na výpravu..
Rodinný / Fantasy / Dobrodružný / Pohádka
104´
NÁDECH PRO LÁSKU
neděle 3. 6. 2018 v 19 hodin
VB. Příběh založený na skutečných událostech vypráví o pohledném a dobrodružném muži Robinu Cavendishovi. Ten se
stane průkopníkem pomoci pro zdravotně postižené poté, co ve věku 28 let od krku dolů zcela ochrne a je obeznámen s faktem,
že mu zbývají pouhé tři měsíce života.
Životopisný / Drama / Romantický
117´ / od 12 let
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
neděle 10. 6. 2018 v 19 hodin
USA. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující
dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti.
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
150´
RENEGÁTI
neděle 17. 6. 2018 v 19 hodin
Francie / Německo. Když jste členem speciálního komanda mariňáků, každá operace je životu nebezpečnou misí do neznáma.
Právě takovou je i akce, do které se ve válkou zdecimované Bosně vydává skupina pěti renegátů, aby ze dna jezera vyzvedla
nacistický zlatý poklad v hodnotě několika stovek milionů dolarů..
Akční / Thriller
105´
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
neděle 24. 6. 2018 v 19 hodin
USA. Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili. Aby
hru pokořili a mohli se vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodružství svého života…
Dobrodružný / Akční / Komedie / Fantasy
119´
Připravujeme do letního kina:
neděle 1.7.2018 Čertoviny
pátek 6.7.2018
Špindl
neděle 8.7.2018 Padesát odstínů svobody
pátek 13.7.2018 Hastrman
neděle 15. 7.2018 Nejtemnější hodina
pátek 20.7.2018 Největší showman
neděle 22.7.2018 Zmenšování
pátek 27.7.2018 Tvář vody
neděle 29.7.2018 Cizinec ve vlaku
neděle 5.8.2018 Dvě nevěsty a jedna svatba (vstupné 80 Kč)

