MOHELNICKÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, s.r.o.
KINO MOHELNICE – ZÁŘÍ 2016
1. 9. – 4. 9.
16.00 hod.

HLEDÁ SE DORY

1. 9. – 3. 9.
18.30 hod.

JASON BOURNE

8. 9. – 11. 9.
16.00 hod.

STRAŠIDLA

8. 9. – 10. 9.
18.30 hod.

SEZN@MKA

15. 9. – 18. 9.
16.00 hod.

MŮJ KAMARÁD DRAK

Repríza, 90 minut

Animovaný USA. Přístupno. Mluveno česky.
Vstupné děti 80 Kč, dospělí 100 Kč.
V animovaném filmu se na stříbrná plátna vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si
spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic
vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá na
strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde
se léčí nemocní mořští živočichové.

Premiéra, 123 minut

Thriller USA. 15+. Titulky. Vstupné 100 Kč.
Jason Bourne (Matt Damon) už poskládal skoro všechny střípky své rozbité životní mozaiky.
Potrestal většinu tvůrců zvláštního programu, který z něj udělal stroj na zabíjení. Chce hodit
minulost za hlavu a dál pokračovat prostou přítomností, kterou představují ilegální boxerské
zápasy. Z tohohle komfortu ho vytrhne bývalá kolegyně, zběhlá agentka Nicky (Julia Stiles),
která mu připomene, že na ty nejpalčivější otázky ještě odpovědi nedostal. Když ho pak
málem dostane nájemný zabiják, pustí se znovu do boje s Agenturou, teď reprezentovanou
tvrdým ředitelem Robertem Deweym (Tommy Lee Jones) a jednou nebezpečně chytrou
analytičkou (Alicia Vikander).

Premiéra, 113 minut

Rodinná pohádková komedie ČR. Přístupno. Vstupné 100 Kč.
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký strašidelný život,
v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral
o dušičky a víla Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který
má na obecním úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let
nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet, především proto, že tu straší.
Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Čím
však platit, když pan Hugo za hejkání nemá žádnou mzdu a paní Patricie míchá pouze
lektvary, po nichž se může člověk proměnit ve zvíře či filmovou divu ale peníze nevyčaruje?
Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, Carmen Mayerová,
Sara Sandeva, Tereza Bebarová, Matěj Hádek, a další.

Premiéra, 90 minut

Komedie ČR. 12+. Vstupné 100 Kč.
Seznamte se a množte se. Začít můžete s úsměvem u letní romantické komedie Sezn@mka
s Jiřím Langmajerem v hlavní roli. Adam a Eva měli k seznámení ideální podmínky, byli
rovnou nazí a bez jakékoliv konkurence. Dnes se ale nalezení partnera může stát pěkně
tvrdým oříškem. Právě všemožné peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné situace a setkání při
trnité cestě za tím pravým protějškem ukáže oddychová komedie Sezn@mka, jejíž tvůrci se
inspirovali opravdovými zážitky a historkami.

Premiéra, 103 minut

Rodinný/dobrodružný USA. Přístupno. Mluveno česky.
Vstupné 100 Kč.
Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham (Robert Redford), děti ze sousedství
pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích severozápadního pobřeží
Spojených států. Pro jeho dceru Grace (Bryce Dallas Howard), správkyni v místním národním
parku, jsou jeho příběhy jen divokými historkami… dokud nepotká malého Peta (Oakes
Fegley). Pete je záhadný, desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu ani domov, a který tvrdí,

že žije v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot. A podle Petova popisu se Elliot v
mnohém podobá drakovi z historek pana Meachama. Za pomoci Natalie (Oona Laurence),
jedenáctileté dívenky, jejíž otec Jack (Wes Bentley) vlastní místní pilu, se Grace vydává
zjistit, odkud se Pete vzal, kam patří a zda jeho drak existuje.

15. 9. – 17. 9.
18.30 hod.

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL

Premiéra, 123 minut

22. 9., 23. 9.
16.00 hod.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ Repríza, 95 minut

22. 9. - 24. 9.
18.30 hod.

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

24. 9., 25. 9.
16.00 hod.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

29. 9., 30. 9.
16.00 hod.

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL

29. 9., 30. 9.
18.30 hod.

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ

Akční/dobrodružný USA. 12+. Mluveno česky. Vstupné 100 Kč.
Je to dobrý pocit, být ten zlý... Dejte dohromady tým těch nejnebezpečnějších superzločinců
na celém světě, kteří si právě kroutí své tresty, vyzbrojte je tím nejefektivnějším arzenálem,
který má vláda k dispozici, a pošlete je porazit záhadnou nepřemožitelnou entitu.

Animovaný/komedie USA. Přístupno. Mluveno česky.
Vstupné děti 80 Kč, dospělí 100 Kč.
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. Odcestují do neznámých
exotických zemí, kde se potkají s celou řadou nových, svérázných postav.

Premiéra, 123 minut

Romantický/komedie USA. 15+. Mluveno česky.
Vstupné 120 Kč.
Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát
neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť
když naprosto netuší, s kým počala. Jak se to rýmuje s faktem, že je stále bez chlapa?
Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný hudební festival a v jeho
průběhu se vyspí s pohledným cizincem (Patrick Dempsey). A když se záhy na jedné
společenské akci na vlastní tělo přesvědčí, že stará láska (Colin Firth) nerezaví, byť před pár
lety definitivně skončila, je „štěstí“ hotovo.

Repríza, 90 minut

Animovaný/komedie USA. Přístupno. Mluveno česky.
Vstupné děti 80 Kč, dospělí 100 Kč.
Copak asi dělají vaši mazlíčci, když nejste právě doma? Dozvíte se v tomto novém
animovaném filmu.
Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je
pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý den na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala
Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem. Takhle to aspoň
platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí monstrum jménem Baron a
rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech.

Premiéra, 85 minut

Animovaný/komedie USA. Přístupno. Mluveno česky.
Vstupné děti 80 Kč, dospělí 100 Kč.
Kdo se bojí, nesmí do lesa
Velký medvěd dokáže mít taky velký strach. Animovaná komedie Lovecká sezóna se svého
času stala překvapivým hitem a bláznivá dobrodružství upovídaného jelena Elliota a
rozmazleného medvěda Booga pokračují už čtvrtým příběhem.

Drama ČR. 12+. Vstupné 100 Kč.
Nikdy nevíš, co vyhrabeš

Premiéra, 90 min (+ 15 min předfilm)

Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba těchto polodrahokamů
stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem obživy...
Zběhlý student geologie Pavel (Marek Adamczyk) a nezaměstnaný zemědělec Kačmar
(Pavel Liška) se živí jako nelegální kopáči vltavínu, zelených polodrahokamů z jižních Čech.
Ten první proto, aby nebyl závislý na manželce Karolíně (Jenovéfa Boková), ten druhý, aby
uživil rodinu. Existence na hraně zákona jim dává peníze, svobodu a nezávislost, ale také
vyžaduje těžkou fyzickou dřinu, obezřetnost před policií a převrácený životní režim. Dřou,
riskují, utíkají, potýkají se s nebezpečím. Při kopání vltavínů jde totiž i o život. To se Karolíně
nelíbí. Chce, aby Pavel nechal kopání a vrátil se do normálního světa. Ukáže se však, že
Karolína má i další důvody, které se už zdály být pohřbeny v minulosti, minulosti, která se s
vltavíny znovu vyplavila na povrch.
Snímek Zloději zelených koní je v distribuci doplněn předfilmem, krátkým animovaným snímkem
Strom režisérky a výtvarnice Lucie Sunkové. Tento poetický snímek vznikl v česko-francouzské
koprodukci a byl vytvořený náročnou animační technikou – olejomalbou na sklo.

PŘIPRAVUJEME:
Kubo a kouzelný meč/Já, kocour/Instalatér z Tuchlovic/Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti

UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍCH AKCÍ V DOMĚ KULTURY A KINĚ, ŽE REZERVACE VSTUPENEK
PLATÍ POUZE 1 TÝDEN.
Změna programu vyhrazena. Vydává MKSC, s.r.o. Mohelnice.

