KINO SVOBODA
BŘEZEN 2017
Divoké vlny 2

,-

30/50

Úterý 7. 3. ve 13,30 hod. a 17,00 hod.
USA / Animovaný / Komedie / 2017 / dabing / 85 min.
Režie: Henry Yu

Surfaři ve fraku jsou zpět!
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování
na prkně a tráví čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý tučňák Cody, který se ve filmu Divoké vlny stal překvapivým šampionem v surfování a teď se vrací v nové animované komedii Divoké vlny
2. A zase ve velkém stylu na prkně.

Padesát odstínů temnoty
Pátek 17. 3. v 19,00 hod.

+15

100,-

USA / Romantický / Erotický / Thriller / 2017 / titulky / 121 min.
Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Kim Basinger, Rita Ora a další.
Režie: James Foley
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako Christian Grey a Anastasia Steeleová v Padesáti odstínech temnoty, druhé kapitole milostného příběhu, který vychází z celosvětového knižního fenoménu. Začínat
bude přesně tam, kde skončil jeho předchůdce. Odmítnutý Christian
Grey se pokusí přimět obezřetnou Anastasii k obnovení vztahu. Ta souhlasí jen pod podmínkou, že se zcela změní pravidla, na kterých dosud
fungoval. Ve chvíli, kdy se mezi nimi začne obnovovat důvěra a do jejich soužití se vrátí stabilita, začnou se kolem nich motat temné stíny
z Christianovy minulosti.

Všechno nebo nic

Pátek 24. 3. v 17,00 hod. a 19,00 hod.
ČR / Romantický / Komedie / 2017 / 107 min.
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Ondřej Sokol,
Michal Žebrowski a další.
Režie: Marta Ferencová

+12

50,-

Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky. Mají po třicítce, jsou spolumajitelky malého knihkupectví v centru města, ale jinak jsou každá
jiná. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit
zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné, veselé, nezávislé Vandě,
která sice přitahuje muže jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí.
A tak hledá toho pravého. Aktivně. V obchodě s nimi pracuje kamarád
Edo, který touží po lásce na věky věků, ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké. Životy téhle trojice zamotá hned několik mužů.
Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak, než všichni čekali.

VSTUPENKY SE PRODÁVAJÍ 30 MINUT PŘED ZAČÁTKEM PROMÍTÁNÍ, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej vstupenek: Aktuální informace v obecní knihovně na tel. 59 642 33 13 nebo na webových stránkách obce.
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