BENEŠOVSKÉ 3D KINO.
www.kinoagentura.cz.

..

PROVOZOVATEL: JENŠÍK LADISLAV, POŠTOVNÍ 8, 256 01 BENEŠOV (s podporou MĚSTA BENEŠOV)
Kino otevírá 15-30 minut před začátkem - změna programu a vstupného je vyhrazena - telefon 606 963 700

KNIHA DŽUNGLÍ

3D

1. 7.

( PÁTEK / 19.00 hodin / čs. znění / 110,-)

Hraný celovečerní velkofilm podle povídek Rudyarda Kiplinga. Hrdinou je chlapec MAUGLÍ, vychovaný smečkou
vlků v džungli. Setkáme se s hrozivým tygrem Šér Chánem, s přísným mentorem, pardálem Baghírou a veselým
medvědem Balú. Výkony herců, krásné prostředí a fotorealistická počítačová animace zvířat Vás doslova ohromí.

W A R C R A F T : PRVNÍ STŘET

3D 2. 7. ( SOBOTA /19.00 hodin / čs. znění / 140,-)

Výpravné 3D fantasy dobrodružství. Mírumilovné království Azeroth se ocitne na pokraji války, když se na jeho
hranicích houfují děsiví nepřátelé: Orkové. Výsledek souboje určí další osudy jejich rodin, jejich lidu a celé země.

MUSÍME SE SEJÍT

5. a 6. 7.

( ÚT-ST / 19.30 hodin / 80 min. / 130,-)

LETNÍ ČESKÁ KOMEDIE. Čtyřku komiků z NA STOJÁKA a teeanegera R. Kamiše, kteří na filmovém plátně
debutují, podpořili slavní kolegové - Lukáš Langmajer, Eva Decastelo, Richard Nedvěd a Varhan Orch. Bauer.
Specifický humor a atraktivní podívaná. Velkolepá pánská jízda (jako za mlada) je opravdu veselou film. peckou.

LEGENDA O TARZANOVI

3D 7. až 10. 7. ( ČT-NE / 19.30 hodin / tit. / 130,-)

Výpravné dobrodružství. Mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan (Alexander Skarsgård) zaměnil život v africké
džungli za život bohatého Johna Claytona, Lorda Greystoka, po boku své milované manželky Jane ( M. Robbie ).
Je vyslán zpět do Konga jako obchodní emisar parlamentu. Netuší, že má sehrát roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti kapitána Roma. Ale lidé stojící za vražedným spiknutím vůbec netuší, s kým mají tu čest.

O Č I S T A : VOLEBNÍ ROK

11. 7.

( PONDĚLÍ / 19.30 hodin / titulky/ 120,-)

Horor/thriller. Noc očisty je nejoblíbenějším dnem v roce všech úchylů a lidí, kteří mají s někým nevyřízené účty.
Můžete zabíjet, znásilňovat, být zabiti - vše je povoleno. Přežije „noc“ kandidátka na presidenta a mnozí další…

CENTRÁLNÍ INTELIGENCE

12. 7.

( ÚTERÝ / 19.30 hodin / titulky / 120,- )

Komediální filmová PECKA. Dwayne Johnson (Rock) a Kevin Hart jsou hvězdami akční komedie, v níž se tito
dva spolužáci ze střední školy po letech znovu setkávají a to v úplně jiných rolích, než které zažili jako kluci. Hit.

TEORIE TYGRA

13. 7.

( STŘEDA / 19.30 hodin / český / 100,-)

Ženy si berou tygra, aby z něj postupem času udělaly králíka. Hl.r.: ELIŠKA BALZEROVÁ a JIŘÍ BARTOŠKA.

DOBA LEDOVÁ: mamutí drcnutí

3D 14. až 18. 7. ( ČT-PO / 17.30 hod. )

Animovaná rodinná komedie v českém znění. Veverčák Scrat při hledání žaludu způsobí další pohromu. Těžké
časy prověří schopnost společně přežít. Přicházejí mamuti, lenochod Sid, tygr Diego a dvojice vačičáků. (140,-)

MIKE A DAVE SHÁNĚJ HOLKU

14. a 15. 7. ( ČT-PÁ / 19.30 hodin / tit. / 120,-)

KATASTROFICKÁ KOMEDIE. Bratři, kteří mají vyrazit na svatbu a ani jeden z nich nemá momentálně svou kost.
Dají si inzerát a brzy mají k ruce dvě „sympatické“ slečny. Mladí flamendři doufají, že si vyberou dvě slušné dívky
a sami si pak užijí divoké dovolené. Ale tvrdě narazí - ze slušných dívek se vyklube nekontrolovatelné dívčí duo
(Anna Kendrick / A. Plaza), které jim vytře zrak, ale dokonce je předčí i ve flámování a katastrofách všeho druhu.

W A R C R A F T : PRVNÍ STŘET

3D

16. 7. ( SOB / 19.30 hodin / čes.zn. / 140,-)

Výpravné 3D fantasy dobrodružství. Mírumilovné království Azeroth se ocitne na pokraji války, když se na jeho
hranicích houfují děsiví nepřátelé: Orkové. Výsledek souboje určí další osudy jejich rodin, jejich lidu a celé země.

HRA PENĚZ

17. a 18. 7. ( NE-PO / 19.30 hodin / tit./ 120,-)

Napínavý thriller. George CLOONEY a Julia ROBERTS jsou moderátory finančního pořadu. Dávají lidem tipy,
jak investovat na Wall Street. Jeden tip ale nevyjde a mladík Kyle kvůli tomu prošvihne všechny úspory. A chce
je zpátky. Násilím přepadne studio. Drží je jako rukojmí a chce, aby do čtyřiadvaceti hodin bezcenné akcie měly
minimálně původní hodnotu. Jinak poteče krev. A celý svět toto drama sleduje v přímém televizním přenosu.HIT.

DEN NEZÁVISLOSTI: Nový útok

3D 19. a 20. 7. ( ÚT-ST / 19.30 hod./čs.zn./ 140,-)

Bylo skoro jisté, že se jednou vrátí. Jsme připraveni na to, co se nyní z hloubi vesmíru blíží k naší Zemi? Souboj
lidstva s brutálním, bezcitným mimozemským nepřítelem bude buď vítězný, nebo poslední. Roland EMMERICH.

UČITELKA

21. a 22. 7.

( ČT - PÁT / 19.30 hodin / 120,-)

Autorská dvojice scenárista Petr Jarchovský a režisér JAN HŘEBEJK. Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející
učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení i milostného poměru.
Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít. Strhující a aktuální snímek podle skuteč. události.

KNIHA DŽUNGLÍ

3D

22. 7. ( PÁTEK / 17.30 hodin / čes.zn. / 110,-)

Dobrodružný velkofilm. Hrdinou je chlapec Mauglí, vychovaný v džungli. Hit fotorealistické počítačové animace.

Ž E L V Y N I N J A 2.

3D

23. 7. ( SOB / 17.30 hodin / čes. znění/ 120,-)

New York už zase potřebuje zachránit. Z městských stok se vynoří čtyři zmutovaní želví kamarádi, aby zastavili
Trhače a jeho bandu. Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael opět vyrážejí za novým dobrodružstvím.
Jejich nové příběhy (jako vždy) dokumentuje sexy reportérka April ( MEGAN FOX ). Rodinný, dětský film. HIT.

PAŘBA V PATTAYI

23. 7. ( SOBOTA / 19.30 hodin / čes.zn./ 120,-)

Komedie, která letos pobláznila celou Francii. Francky a Krimo sní o známém plážovém letovisku v thajské Patt.
Je to místo, kde o ženy (ale i muže), alkohol a pařby není nejmenší nouze. Dva flákači ale nemají žádné peníze.
Rozhodnou se proto přihlásit svého kámoše liliputa na mistrovský zápas v thaiboxu liliputů. Jízda života začíná !

3D 24. 7.

LEGENDA O TARZANOVI

( NEDĚLE / 19.30 hodin / titulky / 130,-)

Tarzan zaměnil život v africké džungli za život bohatého lorda. Je však znovu vyslán zpět do Konga. Neví, že se
má stát pěšákem ve smrtelně nebezpečné hře kapitána Roma. Lidé stojící proti němu netuší, s kým mají tu čest.

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

25. 7.

( PONDĚLÍ / 19.30 hodin / český / 120,-)

Legendární komedie a filmoví básníci. Pavel Kříž a David Matásek jsou zpět po 13-ti letech. Režie: Dušan Klein.

ZHASNI A ZEMŘEŠ

26. 7.

( ÚTERÝ / 19.30 hodin / titulky / 120,-)

HOROR. Rebecu (T. Palmer) a bratříčka Martina čeká střet se zákeřným monstrem, které útočí z temnot. Bestie
jde do akce, když se zhasne. Jak se přibližují k odhalení pravdy, je třeba přiznat, že životy všech jsou ohroženy.

PODFUKÁŘI

2.

27. 7.

( STŘEDA / 19.30 hodin / titulky / 120,-)

Akční komedie / thriller. Špičkoví iluzionisté (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco a Liz. Caplan)
se vracejí v dalším dobrodružství. Předvádějí kousky přesahující hranice lidského chápání i jevištních iluzí. HIT.

K R O T I T E L É DUCHŮ

3D 28. a 29. 7. ( ČT-PÁ / 19.30 hod. / čs.zn./ 140,-)

AKČNÍ KOMEDIE. Krotitelé duchů vracejí, aby se ve zcela nové podobě představili současné divácké generaci.
Rež. Paul Feig kombinuje známé prvky boje s nadpřirozenými bytostmi, díky kterým byla původní série oblíbená.
S novým hereckým týmem, složeným z těch nejlepších komediálních herců současnosti opět zachraňují svět. Hit.

LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÉ KAPELY

29. a 30. 7. ( PÁ-SO / 17.30 hodin / hud.dok./ 120,-)

David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH. 30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina LUCIE
se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby. Pecka.

SEZNAMKA

30. a 31. 7. ( SOBOTA - NEDĚLE / 19.30 hodin / 130,-)

Seznamte se a množte se. LETNÍ ÚSMĚVNÁ romantická komedie Sezn@mka s Jiřím Langmajerem v hl. roli.
Točilo se i na Kanárských ostrovech a hudbu do filmu složil Vašo Patejdl a Petr Janda. Hrají: Adéla Gondíková,
Z. Kajnarová, Marie Doležalová, Šárka Vaculíková, L. Hampl, Petr Vondráček, Lukáš Pavlásek i Iva Kubelková.

