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

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

PSÍ VELIČENSTVO
neděle 3. 11. 2019 v 15 hodin
Belgie. Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na
dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.
Animovaný
92´
ROCKETMAN
neděle 3. 11. 2019 v 19 hodin
Velká Británie / USA. Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš
nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně..
Životopisný / Drama / Hudební / Muzikál
121´ / od 12 let
ROMÁN PRO POKROČILÉ
neděle 10. 11. 2019 v 19 hodin - vstupné 80 Kč
ČR. Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich
morálku a sebevědomí? Hrají: Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Berenika Kohoutová,
Vincent Navrátil, Ladislav Hampl, Dominika Myslivcová, Eva Decastelo
Komedie
95´ / od 12 let
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
neděle 17. 11. 2019 v 15 hodin
USA. Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo,
tak se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že
to jsou často dramata!
Animovaný / Komedie / Rodinný
86´
TRHLINA
neděle 17. 11. 2019 v 19 hodin
SR. Záznamy o lidech, kteří se v Tribeči ztratili, sahají až daleko do minulosti. K mnoha z nich ale došlo relativně nedávno.
Proto se Igor spolu se svou přítelkyní Miou, milovníkem konspiračních teorií Andrejem a tvrdým skeptikem Davidem vydává
do tribečských lesů zjistit, jaká je pravda. Pátrání, které zpočátku působí jako nevinná zábava nesourodé skupinky, však končí
tragicky…
Thriller / Horor / Mysteriózní
111´ / od 12 let / titulky
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
neděle 24. 11. 2019 v 19 hodin
USA. Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud
největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
Komedie / Sci-Fi / Akční
115´
Připravujeme: Lví král

