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

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Animovaný / Fantasy / Rodinný, USA. Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle talent pomáhá
uživit sebe a nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje
obyvatele svým vyprávěním, které končí vždy před západem slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho
podle matky mohla stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže. A varování se promění ve …
Vstupné : 30 Kč

5.neděle v 18.hod.

Délka : 101 min

České znění

KRÁSNÉ DNY V ARANJUEZ
Drama, Francie / Německo / Portugalsko. Krásný letní den. Zahrada. Terasa. Muž a žena sedí u stolu pod stromy,
okolo nich proudí lehký, letní vánek. V nekonečné dáli, za rozlehlou plání, se rýsuje silueta Paříže. Rozhovor začíná. Mezi
ženou a mužem křižují otázky i odpovědi. O sexuálních zkušenostech, o dětství a vzpomínkách, o podstatě léta,
o rozdílech mezi mužem a ženou, mezi ženskou perspektivou a mužským vnímáním. V domě přiléhajícím k terase sedí …
Vstupné : 30 Kč

11.sobota v 18.hod.

Délka : 97 min

České titulky

STAR TREK: DO NEZNÁMA
Sci-Fi / Dobrodružný / Akční, USA.
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa vesmíru. A zde se setkávají
s novým, záhadným nepřítelem, který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce
Vstupné : 30 Kč

12.neděle v 18.hod.

Délka : 122 min

České znění

MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU
Komedie USA. Tento film byl natočen podle skutečných událostí. Nečekejte ale žádné soudní drama, osudy válečných
hrdinů nebo, nedej bože, životopisný film nějakého politika či excentrického umělce. V tomto případě se jedná
o katastrofickou komedii, protože vypráví příběh bratrů Mikea a Davea Stangleových (Zac Efron, Adam DeVine), kteří
byli vždy skálopevně přesvědčení o tom, že jedině oni umí rozjet na rodinných setkáních tu pořádnou zábavu.
Vstupné : 30 Kč

18.sobota v 17.hod.

Délka : 98 min

České znění

JÁ, KOCOUR
Komedie / Rodinný, USA. Tom Brand (Kevin Spacey) je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý a blbec. Snaze postavit
nejvyšší mrakodrap na severní polokouli, je sebestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny. Chystaná
stavba je skoro stejně monumentální jako jeho ego. Tomův pracovní život ho od jeho rodiny odcizil. Neváží si oddané
manželky Lary (Jennifer Garner), zanedbává dospělého syna Davida a ignoruje žadonění o pozornost dcerky Rebeccy.
Vstupné : 30 Kč

19.neděle v 18.hod.

Délka :87 min

České znění

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Komedie / Romantický, Velká Británie / Francie / Irsko / USA. Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo.
Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát
neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým
počala. Jak se to rýmuje s faktem, že je stále bez chlapa? Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit …
Vstupné : 30 Kč

25.sobota v 18.hod.

Délka :123 min

České znění

KRKONOŠE
Dokumentární Česko. Dokumentární film Viktora Kuny a Martina Krále, zachycující Krkonoše, nejvyšší české hory, jejich
geologický a geomorfologický vývoj, flóru, faunu, historické a kulturní souvislosti činnosti člověka v Krkonoších. Film Vás
mimo jiné zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš, jako je např. Obří a Labský důl, Sněžné jámy, Sněžka, Malý a Velký
rybník nebo Labský, Pančavský a Mumlavský vodopád nebo pramen Labe.
Vstupné : 30 Kč

26.neděle v 18.hod.

Délka :103 min

České znění

DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE
Thriller, Kanada / Velká Británie / USA.
Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný pád. Psycholog Allan Pascal se snaží odkrýt podivné
okolnosti chlapcovy nehody. Zároveň čelí zvláštním, temným náhodám, které sužují jeho život. Čím dál víc je vtahován
do spleti záhad na hranici reality a fantazie.
Vstupné : 30 Kč

Délka : 108 min

České titulky

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

