
KINO DOMOUŠICE  
PROGRAM  

====================================== 
                                                                                                                           prostorový zvuk 
D I G I T Á L N Í  P R O J E K C E    
 

30. listopadu 
2018 

18 
hod 

 

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: Příšerózní dovolená                   USA 

POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ RODINNÉ ANIMOVANÉ KOMEDIE 

Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní 
dovolená se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, 
kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův 
doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní 
plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkurze 
a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do 
záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo 
zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra. 

ČESKÝ DABING                                                             VSTUPNÉ 40,- Kč 

14. prosince 
2018 

18 
hod 

 

ÚŽASŇÁKOVI 2                                                                       USA 

Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak 
tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti 
a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ 
života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo 
z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví 
nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina 
a Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což 
se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní. 
ČESKÝ DABING                                                             VSTUPNÉ 40,- Kč 

11. ledna 
2018 

18 
hod 

 

PŘÍBĚH KOČEK                                                                        CN 

Devět životů, devětkrát větší zábava. Jsou především líné a všechno mají 
na háku, ale i kočky mají velká srdce, mají své legendy a dny, kdy zažívají 
neuvěřitelně věci. Jedno takové nevšední a doslova velkolepé dobrodružství 
ukáže nová animovaná komedie Příběh koček. Kocour Marvin se svým 
synem Samem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze pohodlného domova, na 
svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí. Říká se, že kočky 
mají devět životů, a tihle kocouři využívají jenom ten první, spokojený a 
bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý 
kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček. 
ČESKÝ DABING                                                             VSTUPNÉ 40,- Kč 

25. ledna 
2018 

18 
hod 

 

PO  ČEM  MUŽI  TOUŽÍ                                                            ČR 

Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky pro Emu, Rudolf Havlík 
přichází s novou komedií s hvězdným hereckým obsazením Po čem muži 
touží. Scénář o věčném soupeření mužského a ženského světa napsal 
společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, která je jednou z 
nejprodávanějších domácích knižních autorek. 

Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří 
Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea 
Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa Konvalinková, Lucie Šteflová, Jakub 
Volák, Ester Kočičková, Jana Synková a.d. 

ČESKÝ DABING                                                             VSTUPNÉ 40,- Kč 
 

 

 milan_zelenka@centrum.cz                                                     VSTUPNÉ: 40,-
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Stav k 20.11. 2018                                                                          http://kinodomousice.g6.cz/                         
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	D i g i t á l n í  p r o j e k c e
	Devět životů, devětkrát větší zábava. Jsou především líné a všechno mají na háku, ale i kočky mají velká srdce, mají své legendy a dny, kdy zažívají neuvěřitelně věci. Jedno takové nevšední a doslova velkolepé dobrodružství ukáže nová animovaná komedie Příběh koček. Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři využívají jenom ten první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček.

