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

PROGRAM NA MĚSÍC
ŘÍJEN 2019
Pokladna se otevírá ½ hodiny před začátkem představení.
Vstupné 50 Kč, děti 25 Kč, členové Klubu mladého diváka zdarma.

HODINÁŘŮV UČEŇ
neděle 6. 10. 2019 v 15 hodin
ČR / SR. 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? Hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Václav Neužil ml., Viktor
Preiss, Dana Droppová, Michal Balcar, Miroslav Krobot, ..
Pohádka
102´
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
neděle 6. 10. 2019 v 19 hodin
USA. Příběh jednoho z nejznámějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho. Vypravěčem je Bundyho přítelkyně, která
s ním v době vražd žila pod jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy. Až postupně zjišťuje, že muž,
s nímž vedla láskyplný rodinný život, je jedním z nejhledanějších a největších monster Ameriky.
Krimi / Drama / Thriller / Životopisný
108´ / od 12 let
BUDIŽ SVĚTLO
neděle 13. 10. 2019 v 19 hodin
ČR / SR Působivé drama o síle a křehkosti rodinných pout, o individuální zodpovědnosti ve světě, kde xenofobie vítězí nad
soucitem s bližním. Hrají: Milan Ondrík, Zuzana Konečná, Daniel Fischer, Ľubomír Paulovič, Csongor Kassai, Anikó Vargová
Drama
93´
MIA A BÍLÝ LEV
neděle 20. 10. 2019 od 15 hodin
Francie / Německo / Jihoafrická republika. Mia a bílý lev nemají jinou možnost, než utéct, a vydat se spolu na úžasnou cestu
do africké savany, aby v divočině daleko od pušek lovců našli pro Charlieho bezpečné místo a lví království. Přátelství totiž
není jenom slovo, ale závazek a opravdové dobrodružství.
Rodinný / Dobrodružný
98´
MÁMA
neděle 20. 10. 2019 v 19 hodin
USA. Z dokonalého snu všech teenagerů se vyklube noční můra a nejlepší místo ve městě se promění v nejhorší místo na
Zemi. Ona vám to přece říkala, děcka. Nahoru jste neměly chodit
Horor / Thriller
99´ / od 15 let
X-MEN: DARK PHOENIX
neděle 27. 10. 2019 v 19 hodin
USA. Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchrannou misi na oběžné dráze k ohrožené posádce raketoplánu,
zdá se, že mají vše pod kontrolou a operace probíhá zdárně. Ale zdání klame..
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
114´ / os 12 let
Připravujeme: Rocketman, Román pro pokročilé

