Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí
M. Čekal (kino@sedlcany.cz)
kancelář kina 8-14 hod.
pokladna kina 19-20 hod.
(v den promítání)

PROGRAM KINA - ŘÍJEN 2013
pátek 4. října ve 20 hodin
film Belgie, Francie, Libanon, Egypt
psychologický, thriller (2013), 102 min.
ČERNÁ VDOVA
- Filmová adaptace bestselleru spisovatele Y. Khadraua, který
vykresluje morální dilema arabsko-izraelského chirurga, potýkajícího se s obviněním jeho manželky ze sebevražedného teroristického útoku. Když objeví manželčin dopis na rozloučenou, zhroutí
se mu celý dosavadní svět. Hrají A. Suliman, E. Dodina, R. Amsalem a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
sobota 5. října ve 20 hod.
film Austrálie - bláznivá komedie (2012), 97 min.
PAŘMENI
- Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají
na cestu do australského vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní
svědkové se postarají o řadu skandálních situací a zažijí na vlastní
kůži význam fráze „ v dobrém i ve zlém“. Hrají X. Samuel, K. Marshall, K. Bishop a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek a sobota 11. a 12. října ve 20 hod.
český film – komedie (2013), 133 min.
BABOVŘESKY
- Letní komedie od Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem
a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje
kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají
hlavu jejím obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist,
intriky a zejména vtipné okamžiky... Přijďte se přesvědčit.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 25. října ve 20 hod.
film USA – komedie (2013), 90 min.
VELKÁ SVATBA
- Missy a Alejandro jsou mladí, krásní a chtějí se vzít. Na tom by
nebylo nic tak divného, jen kdyby se do věci nevložila Alejandrova přísně katolická biologická matka, která se nečekaně rozhodla
letět přes půl světa, aby se chystané svatby zúčastnila... Hrají R.
DeNiro, D. Keaton, S. Sarandon, R. Williams, K. Heigl, A. Seyfried.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 26. října ve 20 hod.
film Švédsko, Bulharsko – drama (2013), 95 min.

OSTROV

- Sophia a Daneel jsou zamilovaný a vášnivý pár žijící v Paříži. Jednoho dne však Sophie přijde s překvapením – cestou do Bulharska. Daneel to otevřeně odmítá. Když dorazí na místo, Sophie se
dozví, že Daneel se tu narodil. Zavede ji na téměř opuštěný ostrov,
který změní jejich chování a donutí je odhalit jejich skryté obavy,
které pomalu, ale jistě zpochybňují jejich lásku. Hrají L. Casta, T.
Lindhardt a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 13. října v 15 hod.
film ČR – rodinný animovaný (2013), 90 min.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

- Velké filmové dobrodružství Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka.
Než se přátelé nadějí, rozběhne se kolotoč neuvěřitelných střetů,
konfliktů a peripetií, v nichž se hrdinové dostanou i do minulosti,
na královský dvůr, kde jim doslova půjde o život... Vstupné 80 Kč.

čtvrtek 3. října ve 20 hod.
film ČR (2013) – režie Vojtěch Jasný, 115 min.

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

pátek 18. října ve 20 hod.
film USA – krimi, komedie (2013), 116 min.
PODFUKÁŘI
- Podfukáři – tým špičkových iluzionistů, který v rámci svých
efektních kouzelnických show provádí ještě efektnější bankovní
loupeže zaměřené proti zkorumpovaným finančníkům. Po velkolepém vyluxování první banky doslova v přímém přenosu, vstupuje
na scénu FBI a začíná napínavá hra na kočku a myš. Hrají J. Eisenberg, M. Freeman, M. Caine, W. Harrelson a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 19. října ve 20 hod.
film USA – akční, sci-fi (2013) 110 min.
G.I.JOE: ODVETA
- Speciální vojenská jednotka s krycím názvem G.I.Joe bude znovu
zachraňovat svět. Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou
intrik mocné organizace Cobra, která má s G.I.Joe nevyřízené
účty. Cobra rafinovanou lstí ovládne Bílý dům a příslušníky G.I.Joe
označí za vlastizrádce... Hrají D. Johnson, B. Willis, Ch. Tatum,
J. Pryce.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

ŘÍJEN 2013

- Jeden z nejlepších československých filmů všech dob – Všichni dobří rodáci – je poetickou a přesto nesmlouvavou kronikou
jednoho z bolestivých období 20. století. Nejmenovaná moravská
vesnice. Květen 1945 je časem oslav, vína a muziky. Brzy však
přichází únor 1948, po kterém se vesnice tragicky mění. Násilné
združstevnění zničí vazby mezi lidmi a jejich půdou budované po
mnoho generací, pokřiví charaktery celé řady obyvatel a nesmiřitelně rozdělí dřívější přátele...
čtvrtek 24. října ve 20 hod.
film D, Austrálie (2012) – režie Cate Shortlandová, 108 minut

LORE

- Filmová novinka, která nabízí neobvyklý pohled na 2. světovou
válku. Příběh dcery nacistů, která na konci války putuje se svými čtyřmi mladšími bratry z Bavorska do bezpečí babiččina domu
vzdáleného asi 900 km. Na své pouti děti musejí překonávat mnohé těžkosti, které s sebou přinášejí nelehké poválečné podmínky.
Lore začíná chápat realitu – hrůzu Hitlerovy války i důsledky jednání svých nacistických rodičů, kteří znali a schvalovali zvěrstva
holocaustu.

