KINO OSLAVANY
UVEDE V PROSINCI 2016

3.sobota v 18.hod.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Animovaný / Komedie, USA. Jestli lze nějaké období pozemských dějin označit za hodně zajímavé časy nabité
všemožnými katastrofickými událostmi, za časy, které každému pořádně prověří schopnosti přežít, pracovat pro tým
a také sílu jeho charakteru, pak je to určitě doba ledová. Jedno jaká. Jestli první, druhá nebo pátá. A právě v pátém
dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré známé hrdiny a pár …
Vstupné : 30 Kč

4.neděle v 18.hod.

Délka : 95 min

České znění

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Dokumentární / Road movie, Česko / Slovensko. Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň
podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli malucha, čezety,
jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely
Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Vstupné : 30 Kč

10.sobota v 18.hod.

Délka : 96 min

České znění

JULIETA
Drama Španělsko. Julieta žije sama se svou dcerou Antíou poté, co do jejich šťastného života krutě zasáhl osud.
Po smrti Julietina manžela Xoana, Antíina otce, prožívají nejhorší období. Obě trpí, Julieta se uzavře do sebe a jejich
tichá bolest je postupem času odcizuje. Když je Antíe osmnáct let, opustí svou matku bez jediného slova vysvětlení.
Julieta ji více než 12 let zoufale hledá všemi možnými způsoby. Během té dlouhé doby zjišťuje, jak málo …
Vstupné : 30 Kč
Délka : 99 min
České znění

11.neděle v 18.hod.

ŽELVY NINJA 2
Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / Sci-Fi, USA / Hong Kong / Kanada / Čína. Želví nepřítel číslo jedna, krutý
Asiat přezdívaný Trhač, právě zdrhnul z vězení, kde měl dost času na to, aby vymyslel plán, kterým by se zelenými
mutanty srovnal skóre (právě oni se velkou měrou podíleli na jeho zabásnutí). Kvůli jeho realizaci se spojí se šíleným
vědcem Baxterem Stockmanem, který vyvinul speciální mutagen schopný přeměnit člověka na zvíře.
Vstupné : 30 Kč

17.sobota v 18.hod.

Délka :112 min

České znění

POJAR DĚTEM
Animovaný / Povídkový /Česko. Pásmo je složeno z animovaných filmů Břetislava Pojara, který je znám především
jako tvůrce populárních seriálů Pojďte, pane, budeme si hrát, Zahrada a Dášenka. Nyní představujeme pět filmů,
na nichž se podílel v posledních letech svého života.
Vstupné : 30 Kč

18.neděle v 18.hod.

Délka :70 min

České znění

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Fantasy / Dobrodružný / Akční USA. Království Azeroth a říše Draneor se od sebe nemohou lišit víc. Azeroth je
vzkvétající říše lidí, v níž moudře panuje král Llane (Dominic Cooper). Jeho vojsko vedené rytířem Lotharem (Travis
Fimmel) a společenství mocných kouzelníků v čele s mágem Medivhem (Ben Foster) důsledně chrání mírumilovnou
civilizaci. V Draenoru představuje život permanentní boj mezi znepřátelenými rasami Orků, jež spojí až neporazitelný …
Vstupné : 30 Kč

Délka :123 min

České znění

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce přejí zaměstnanci kina.
Vstupenky je možno objednat jednu hodinu před každým představením na telefonním čísle 546 423 018

