Program Letního kina Hrušovany nad Jevišovkou od 5. července do 26. srpna 2009
Ne 5.7.
21:30

HOLKA Z MĚSTA
(New in Town)

So 11.7.
21:30

STAR TREK
(Star Trek)

Pá 17.7.
21:15

STMÍVÁNÍ
(Twilight)

So 18.7.
21:15

NORMAL
(Angels gone)

Pá 24.7.
21:15

ZNOVU 17
(17 again)

So 25.7.
21:15

ANDĚLÉ A DÉMONI
(Angels & Demons)

Pá 31.7.
21:15

MONSTRA VS. VETŘELCI
(Monsters vs. Aliens)

So 1.8.
21:15

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
(X-Men Origins: Wolverine)

Pá 7.8.
21:00

TERMINATOR SALVATION
(Terminator Salvation)

Pá 14.8.
21:00

PAŘBA VE VEGAS
(The Hangover)

So 15.8.
21:00

NOC V MUZEU 2
(Night at the Museum: Battle of the Smithsonian)

So 22.8.
20:45

St 26.8.
20:30

TMA
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ
KRVE
(Night at the Museum: Battle of the Smithsonian)

Romantický / Komedie
Lucy Hillová je ambiciózní a podnikavá manažerka žijící v Miami. Miluje své
Tit, 97 min
boty, miluje svá auta a miluje kariérní postup. Když dostane nabídku na jeden
krátkodobý úkol – neznámo kde – aby restrukturovala výrobní továrnu, skočí po
12
této možnosti s vědomím, že má jasné povýšení na dosah ruky. Co však začíná
jako jednoduchá práce, se brzy stává zkušeností, která jí zcela změní život…
Akřní / Dobrodružný / Sci-Fi
Příběh pojednává o první výpravě mladé posádky na palubě hvězdné lodi U.S.S.
Tit, 127 min
Enterprise. Jejich cestu doprovází spousta akce , humoru a vesmírného
nebezpečenství. Nováčci musejí nalézt způsob, jak zastavit padoucha, jehož honba
☺
za pomstou ohrožuje celé lidstvo. Osud Galaxie spočívá v rukou dvojice
zapřisáhlých nepřátel, Jamese T. Kirka (Chris Pine) a Spocka (Zachary Quinto)…
Akční / Romantický / Fantasy / Thriller / Horor
Bella, která se právě přestěhovala do malého městečka Forks, nečekala, že se její
život tak změní. V nové škole si k ní přisedne tajemný a okouzlující Edward, kluk, Tit, 120 min
který je jiný, než které doteď potkala. Ve škole se o něm šíří zvláštní zvěsti, stejně
12
tak o jeho sourozencích. I navzdory varování Bellu Edward neskutečně přitahuje.
Postupně začne mít však podezření, že Edward není úplně obyčejný kluk...
Thriller / Drama
Film je natočený podle skutečného případu sériových vražd, které ve 30. letech
Cz, 93 min
minulého století otřásly Evropou. Výpravný film zachycuje vražedné řádění i
dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce. Šílený a geniální vrah totiž i po
15
uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spěje ke strhujícímu finále.
V roli „českého Hannibala“ se na plátna kin vrací Milan Kňažko…
Komedie
V roce 1989 je Mike O´Donnell (Zac Efron) hvězdou basketbalového týmu a čeká
Tit, 102 min
ho skvělá budoucnost. Ve chvíli, kdy se dozví, že se svou přítelkyní Scarlett čeká
dítě, se však tohle vše rozhodne zahodit a zvolí rodinný život. O téměř dvacet let
12
později má svá nejlepší léta nenávratně za sebou. Mike však dostane druhou šanci,
a to když se jakýmsi zázrakem znovu ocitne v kůži sedmnáctiletého kluka...
Krimi / Mysteriózní / Thriller
Tým, který stojí za fenoménem „Šifra mistra Leonarda“ se vrací, aby uvedl
Tit, 138 min
očekávaný film Andělé & démoni založený na románovém bestselleru od Dana
Browna. Tom Hanks opět ztvárňuje roli harvardského odborníka na religionistiku
12
Roberta Langdona, který znovu zjišťuje, že síly se starobylými kořeny se
nezastaví před ničím, dokonce ani před vraždou, aby dosáhly svých cílů…
Animovaný / Dobrodružný / Sci-Fi
Na naši planetu už zase zaútočili mimozemšťané. Ještě že máme obrovskou
Dab, 94 min
zásobárnu hrdinů, kteří se jim můžou postavit. I když ti, které si vybrali animátoři
ze studia DreamWorks, jsou opravdu výjimeční. Nejenže v ní opustili důvěrně
☺
známý a bezpečný svět zvířat a zelených pohádkových postav, ale navíc jako první
při natáčení použili revoluční technologii, kterou na vlastní kůži zažijí i diváci…
Akční / Fantasy / Sci-Fi / Thriller
Film X-Men Origins je dějově zasazen na samý počátek ságy o známých
Tit, 107 min
mutantech X-Menech. Hugh Jackman se vrací v roli, která z něj udělala filmovou
☺
hvězdu; v roli Logana neboli nelítostného mutanta Wolverina obdařeného
zázračnou schopností regenerace a také adamantiovými drápy na rukou.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller
John Conner (Christian Bale) vede lidský odpor vůči Skynetu v roce 2018. Ale
budoucnost, na kterou byl připravován, se částečně změní tím, že se objeví cizinec
Tit, 116min
Marcus Wright (Sam Worthington). Conner musí rozhodnout, zda byl Marcus
12
poslán z budoucnosti nebo zachráněn z minulosti. Jak Skynet připravuje svůj
konečný útok, John a Marcus se vydávají na odyseu, do srdce Skynetu, kde se
dozvídají hrozivé tajemství, které stojí za možným vyvražděním lidstva…
Komedie
Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug (Justin Bartha) a jeho tři kamarádi
Tit, 98 min
(Bradley Cooper, Ed Helms a Zach Galifianakis) do Las Vegas na
nezapomenutelnou party. Jenže když se ráno probudí s třeštící hlavou a
12
kocovinou, zjistí, že si vlastně vůbec nic nepamatují. Jejich luxusní hotelový pokoj
vypadá jak po výbuchu a ženicha nemůže nikdo nikde najít…
Komedie / Akční / Fantasy
V muzeu Smithsonian institut ve Washingtonu nastala noc. Strážci odešli domů,
Dab, 107 min
světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma ve svých postelích... přesto je v
"prázdném" muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry Daley (Ben Stiller)
☺
je opět zatažen do těžko představitelného dobrodružství, ve kterém ožívá sama
historie…
Horor
Film vypráví příběh umělce Marka, který se rozhodl opustit kariéru hudebníka a
Cz, 90 min
na čas se usadit v opuštěném rodinném domě na samotě a věnovat se malování
obrazů. Dům, kde Marek strávil s rodiči a sestrou dětství, má však tajemnou
12
minulost. Marek postupně začíná podléhat energii tohoto podivuhodného místa,
které jej odtrhává od reality…
Dobrodružný / Fantasy / Mysteriózní / Romantický
Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je
Dab, 140 min
velmi zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“ a Harry se
spoléhá na kouzla z ní i přes Hermionino (Emma Watson) varování. Zároveň ho
☺
profesor Brumbál zasvětí do temné minulosti Toma Riddlea (Christian Coulson) a
přitom poodhalí příčinu Voldemortovy (Ralph Fiennes) nesmrtelnosti…

Změna programu vyhrazena!
Tit – české titulky, Dab – český dabing, Cz – původní české znění

☺ – mládeži přístupný, 12 – do 12 let nevhodný, 15 – do 15 let nepřístupný

