KINO OSLAVANY
UVEDE V LEDNU 2017
7.sobota v 18.hod.

DCERA ČARODĚJKY
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Rodinný, Dánsko / Norsko / Česko / Island / Švédsko.

Dcera čarodějky Dina po matce

zdědila nadpřirozené schopnosti: umí se podívat člověku přímo do duše a vyvolat v něm pocity studu za jeho činy.
Když je její matka neprávem obviněna z hrůzných vražd, Dina se rozhodne odhalit pravdu, kvůli čemuž se ocitá uprostřed
nebezpečného boje o moc a v ohrožení vlastního života.
Vstupné : 30 Kč
8.neděle v 18.hod.

Délka : 96 min

České znění

LÍNÁ ZÁTOKA
Komedie, Francie. Francouzský režisér Bruno Dumont před dvěma lety rozesmál karlovarské publikum svou minisérií
Malej Quinquin. Nyní po uvedení v soutěži na festivalu v Cannes vstupuje do kin se svou zdivočelou komedií a retro
detektivkou v jednom. Líná zátoka představí slavné herce (Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi ad.) ve velmi
neotřelých hereckých polohách. Zábavná francouzská komedie odehrávající se v nádherně nasnímaných exteriérech …
Vstupné : 30 Kč

14.sobota v 18.hod.

Délka : 122 min

České titulky

HLEDÁ SE DORY
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, USA. V animovaném filmu od studií Disney•Pixar Hledá
se Dory se na stříbrná plátna vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem
a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem
se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí …
Vstupné : 30 Kč

15.neděle v 18.hod.

Délka : 103 min

České znění

NEBE A LED
Dokumentární, Francie. Oscarový režisér Luc Jacquet (Putování tučňáků) ve svém novém celovečerním dokumentu
popisuje sérii dobrodružných cest francouzského polárníka a vědce Clauda Loriuse na Antarktidu, které vedly
až k objevení a popsání jevu, dnes dobře známého jako „globální oteplování". Na příběhu odvážného vědce a jeho
přelomového objevu ukazuje režisér, jaký dopad může mít chování člověka na budoucnost naší planety.
Vstupné : 30 Kč

21.sobota v 18.hod.

Délka : 89 min

České titulky

ČERVENÁ ŽELVA
Animovaný / Fantasy, Francie / Belgie. Příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky,
je zároveň univerzálním příběhem všech zásadních okamžiků v životě člověka. O sebepoznání, lásce, rodičovství i střídání
generací vypráví oscarový režisér Michaël Dudok de Wit beze slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé animace.
Vstupné : 30 Kč

22.neděle v 18.hod.

Délka :80 min

PAT A MAT VE FILMU
Animovaný / Rodinný, Česko. Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně
ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Obzvlášť, když mají na půdě krabice plné filmů
a pod schody promítačku, na které fanouškům své příhody rádi odpromítají... Nebyli by to ale oni, kdyby se nepotýkali
s celou řadou nástrah. A tak se tentokrát utkají se zákeřným kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou „zvelebit"
Vstupné : 30 Kč

28.sobota v 18.hod.

Délka :80 min

České znění

OSTRAVAK OSTRAVSKI
Komedie, Česko. Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu
svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby. Vedením firmy je povýšen z dolu
do kanceláře, aby se staral o horníky, dostane se do zorného úhlu médií, rodiny, přátel, ale především se znásobí jeho
kredit u žen. Kdo by ale mohl tušit, jak to celé je vlastně doopravdy...
Vstupné : 30 Kč

29.neděle v 18.hod.

Délka :90 min

České znění

TOTEM VLKA
Dobrodružný / Thriller, Čína / Francie. Mladý Číňan Chen Zhen se za dob tzv. kulturní revoluce ocitá v oblasti Vnitřního
Mongolska, kde se seznamuje s nomádským způsobem života. Mongolské stepi symbolicky vévodí vlk, který je člověku
nejnebezpečnějším nepřítelem, ale rovněž dobrodincem. Právě v odvěkém zápasu s vlkem ohrožujícím stáda ovcí a koní
byl člověk posílen. Chen Zhen je natolik okouzlen místním smýšlením, že se rozhodne odchytit …
Vstupné : 30 Kč

Délka : 121 min

České znění

Vstupenky je možno objednat jednu hodinu před každým představením na telefonním čísle 546 423 018
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