KINO SVOBODA
DUBEN 2017
Bába z ledu

Pátek 7. 4. v 17,00 hod. a 19,00 hod.

+12

50,-

ČR / Komedie / Drama / 2017 / 106 min.
Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Tatiana Vilhelmová
Režie: Bohdab Sláma

Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice
Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů
má nějaké tajemství.

Lego @ Batman film

,-

Úterý 11. 4. v 13,30 hod. a 17,00 hod.

30/50

USA / Animovaný / Komedie / 2016 / 110 min.
Režie: Gareth Jennings
Celý svět je doslova poblázněný pěveckými soutěžemi, proto se nikdo
nemůže divit, že tento současný fenomén pohltil i zvířecí říši. Každý
tvoreček, a je jedno, jestli se jedná o myš nebo o slona, by se chtěl stát
vítězem výběrové soutěže.

Masaryk

Pátek 21. 4. v 17,00 hod. a 19,00 hod.

+12

50,-

ČR / SR/ Životopisný / Drama / 2017 / 113 min.
Hrají: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Eva Herzigová, Emília Vášáryová a další.
Režie: Julius Ševčík

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou
úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue.

Rande naslepo

Pátek 28. 4. v 19,00 hod.
Německo / Komedie / 2017 / dabing / 111 min.
Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe a další.
Režie: Marc Rothemund

50,-

Romantická komedie Rande naslepo byla natočena podle skutečné
události. Saliya začal ztrácet zrak už jako teenager. Jeho velkým snem
bylo pracovat v luxusním hotelu, i když ho od toho kvůli jeho oční vadě
všichni odrazovali. Saliya se ale nevzdal a začal se školit v pětihvězdičkovém hotelu. Jen nikomu nepřiznal, že tak trochu vůbec nevidí.

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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