KINO OSLAVANY
UVEDE V ÚNORU 2017
4.sobota v 18.hod.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný / Komedie / Rodinný, USA. Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou
se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou
spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý
den na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem.
Vstupné : 30 Kč

5.neděle v 18.hod.

Délka : 90 min

České znění

PÁD LONDÝNA
Akční / Krimi / Thriller USA. Bílý dům dobyli a teď si teroristé vezmou ještě větší sousto. Na pohřeb britského premiéra
se sjedou lídři celého západního světa a díky bezpečnostním manévrům by Londýn v tu chvíli měl být tím nejbezpečnějším
místem na zemi. Místo toho se ale stane smrtící pastí. Překvapivé a drtivé útoky za sebou zanechají světové vůdce
v pozicích mrtvol, výbuchy šíří zkázu a monumenty anglické metropole jsou v plamenech.
Vstupné : 30 Kč

11.sobota v 18.hod.

Délka : 99 min

České znění

BOHOVÉ EGYPTA
Dobrodružný / Fantasy USA. Trůn egyptského vládce obsadil nemilosrdný bůh temnoty Set (Gerard Butler). Kdysi
mírumilovné a prosperující impérium se kvůli němu zmítá ve válce, chaosu a strachu. Setově krutovládě si troufá
vzdorovat jenom hrstka odvážných povstalců. Překvapivé spojenectví s cílem zastavit Setovo řádění nakonec uzavřou
obyčejný zlodějíček Bek (Brenton Thwaites) a mocný bůh Horus (Nikolaj Coster-Waldau).
Vstupné : 30 Kč

12.neděle v 18.hod.

Délka : 127 min

České znění

LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÉ KAPELY
Dokumentární, Česko. 30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech
kin v celovečerním filmu Lucie: Příběh jedný kapely. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších
českých dokumentárních projektů tohoto roku. Jak vznikaly jejich nejznámější hity? Co se dělo v zákulisí? Strhující příběh
30ti let kapely Lucie vypráví dosud nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy, o kterých si …
Vstupné : 30 Kč

18.sobota v 17.hod.

Délka : 99 min

České znění

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
Animovaný / Dobrodružný / Komedie, USA. Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho instinkty
domácího mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach. A když jednou Elliot u táboráku přidá k dobru
historku o nebezpečném vlkodlakovi z místních lesů, Boogovi začne být les trošku nepohodlný. Vždyť je v něm tma
a pořád někde něco šustí a všude najednou číhá nebezpečí. Elliot a všichni ostatní kamarádi v lese nasadí jedinou …
Vstupné : 30 Kč

19.neděle v 18.hod.

Délka :84 min

České znění

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
Komedie, Francie / Belgie / Česko. Středověký rytíř Godefroy de Montmirail a jeho oddaný sluha Jacquouille jsou
chyceni v labyrintu času, který je nakonec vyplivne do vzrušující doby epochálních dějinných změn a převratů. Do doby
Velké francouzské revoluce. Kromě nepochopitelných pořádků musí oba čelit i svým potomkům. Extravagantní a zhýralí
aristokraté v linii rytíře Godefroye to mají v revoluční době trošku nahnuté a potřebují se dostat z Francie pryč.
Vstupné : 30 Kč

25.sobota v 18.hod.

Délka :109 min

České znění

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Komedie / Romantický, Česko. Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii „Jak se zbavit nevěsty" moderní
dynamickou ženu Evu, která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku v podání Jany
Švandové. S bývalým manželem s tváří Davida Matáska má skvělý vztah a jak, říká její kamarádka „nebyli byste první,
co se rozvedli a zase dali dohromady". A pak se málem políbí a následuje …
Vstupné : 30 Kč

26.neděle v 18.hod.

Délka :85 min

České znění

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie / Romantický, Česko. Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou
charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním
způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé
středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s …
Vstupné : 30 Kč

Délka : 97 min

České znění

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

