
LETNÍ KINO 2015
PROVODOV

Hodinový manžel
Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák, Jitka Čvančarová, Zuzana Norisová,
Eva Holubová, Nina Divíšková, Lenka Vlasáková, Simona Babčáková, Dana Batulková, Milan Šteindler, ...
Příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí
hygiena a čtveřice se tak rázem ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak na dně bazénu začne dokonce i bydlet, když se pohádá
s manželkou a uražen odejde z domova. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé" a zakrátko si
najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi
specifická přání a potřeby. To se však pomalu přestává líbit partnerkám a manželkám našich hrdinů...

Expendables:
Postradatelní 3
Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Dolph Lundgren, Mel Gibson,
Kellan Lutz, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Kelsey Grammer, Robert Davi, Natalie Burn, ...
Tým Expendables bude tentokrát čelit přímo jednomu ze svých zakladatelů a bývalých šéfů. Conrad Stonebanks s tváří
Mela Gibsona stál přímo u jejich zrodu, pak se z něj ale stal odpadlík a dokonce jeden z Barneyho úkolů na zabití. Přežil a teď
má bezcitný a bezskrupulózní obchodník se zbraněmi jediný cíl. Bývalého parťáka a celý ten tým postradatelných
vysloužilců sprovodit ze světa. Plány Expendables jsou ale přesně opačné...

VŠECHNY FILMY S ČESKÝM DABINGEM / ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ 21:00
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 50 Kč / ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ZA DEŠTĚ KD PROVODOVPROJEKCE V AREÁLU MLÁDÍ -

POŘÁDÁ: v ve spolupráci sO.S. UnArt Provodo Dechovou hudbou Provodovjané

11. srpna
Úterý

Československo / Itálie, 1967, 71 min
Komedie

12. srpna
Středa

USA, 2014, 108 min
Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný

13. srpna
Čtvrtek

Francie, 2014, 85 min
Animovaný / Komedie / Rodinný

14. srpna
Pátek

Česko, 2014, 100 min
Komedie

15. srpna
Sobota

Velká Británie, 2014, 123 min
Životopisný / Romantický / Drama

16. srpna
Neděle

USA, 2014, 126 min
Akční / Thriller / Dobrodružný

Velká šestka
Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada,
který se naučí využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go Go
Tamago, vyhledávající adrenalinové zážitky, čistotou posedlý Wasabi No-Ginger, sličná chemička Honey Lemon a jejich fanda
Fred. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál v ulicích San
Fransokya, Hiro se obrátí na svého nejbližšího kamaráda – robota jménem Baymax - a přetvoří svou partu přátel na high-tech
hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu.

Film v roce 2015 získal tyto ocenění:

Oscar, Zlatý Globus

Asterix: Sídliště bohů
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!? Jen hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo
do zobáku slavného římského orla a odolává jeho válečným výpadům. Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů
zbavit jednou provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v podobě monumentálních římských staveb. Tedy,
vlastně se jedná o kompletní vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních paneláků)... Ale rozhodně s honosným
názvem – Sídliště Bohů. Jenže Asterix a Obelix svou malou vesnici, ukrytou v hlubokém lese, oplývajícím chutnými divočáky,
nadevše milují. Přece nedopustí, aby se z jejich milovaného domova stal pouhý turistický skanzen...

Teorie všeho
Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson, Harry Lloyd, David Thewlis, Charlie Cox, ...
Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní příběh , který na svém velmi nemocném těle nosí
jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru,
sám možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska.

Stephena Hawkinga

Film v roce 2015 získal tyto ocenění:

Zlatý Glóbus, Oscar, BAFTA Award,

Filmová cena Britské akademie

Hoří, má panenko
Režie:
Hrají: Jan Vostrčil, Josef Šebánek, Ladislav Adam, Vratislav Čermák, František Debelka, Václav Novotný, ...

Miloš Forman

Autorem námětu a scénáře je známá a osvědčená trojka Miloš Forman, Jaroslav Papoušek a Ivan Passer. Modelový průzkum
českého maloměšťáctví ve vypouklém zrcadle zvýrazňujícím hospodské vztahy, prázdné hlavy, dlouhé prsty a plytké svědomí,
se odehrává na pozadí hasičského bálu. Komedie se brzy mění v tragickou frašku s citem pro detail, gesto a dialog.

Film byl nominován na Oscara

v kategorii nejlepší cizojazyčný film.

Kdo příjde v hasičském dresu nebo pracovním stejnokroji PSII má vstup za 25,-.
Kdo příjde v hasičském vycházkovém obleku, má vstup zdarma.

Před filmem bude promítnut jedinečný dokument z oslav výročí 90 let SDH Provodov z roku 1981 (15 minut).


