KINO SVOBODA TĚRLICKO
PROSINEC 2015

ÚTERÝ 1. 12.
13,30 hod.
17,00 hod.

Jo Nesbø:
Doktor Proktor a prdící prášek

Norsko / Rodinný / 2015 /dabing - 87 min
Režie: Arild Fröhlich
Hrají: Eilif Hellum Noraker, Marian Saastad
Hlavním
hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza
Ottesen...

a klučina s ohnivými vlasy Bulík. Ten se přistěhoval do čtvrti
v Oslo, kde žije Proktor a Líza. Jakmile se mu podaří zjistit,
že podivín doktor Proktor vynalezl opět něco šíleného, musí u toho
být! Poté, co v roli asistenta doktora Proktora zjistí, že jeho
nejnovější vynález, prášek proti prdění, nefunguje, vnukne mu
myšlenku, že by měl vynalézt prášek fungující přesně opačně.

Děti 30,- Kč

Dospělí 50,- Kč

PÁTEK 11. 12.
19,00 hod.

FAKJŮ PANE UČITELI 2
Německo / Komedie / 2015 / dabing - 115 min
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Katja
Riemann a další.
Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu
i učitelem na střední, potřebujete nervy jako špagáty a vražednou
bezohlednost. A přesně díky tomu u školní tabule uspěl bývalý zločinec
a současný samozvaný učitel Zeki Müller (Elyas M'Barek)
K jeho smůle jej v pedagogické kariéře čekají i zásadní nepříjemnosti:
především ranní vstávání a voprsklí studenti. Prostě a jednoduše mu
kariéra učitele připadá mnohem náročnější než jeho dosavadní poněkud
trestná činnost. Kantor Zeki Müller je zpět.

50,- Kč

Nevhodný do 12 let

PÁTEK 18. 12.
19,00 hod.

POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC

USA / Akční / Fantasy / 2015 / titulky - 107 min
Režie: Breck Eisner
Hrají: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood a další.

Armády lovců čarodějnic, bojovníci „Sekery a kříže", vedou svou válku
proti hrozivému nepříteli po celá staletí a bojují s čarodějnicemi na
všech místech Země. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnou
čarodějnickou Královnu a ta ho s posledním dechem prokleje k věčnému
životu. Navždy odtržen od své rodiny pak Kaulder tráví stovky let tím,
co umí nejlépe – loví a zabíjí čarodějnice. Dnes je posledním svého
druhu
a prořídly i řady nadpřirozených nepřátel. Jeho příběh ani
boj ale nemají konec, zlé čarodějnické síly tu stále jsou, ukryty našim
zrakům.

50,- Kč

Nevhodný do 12 let
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