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Wonder Women

Sobota 3. 2. 17:00
USA 2017

vstupné 25 Kč
Akční, scifi, 141´, příst., česky

Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici.
Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže hrozbu zastavit. Diana bojuje po boku
mužů ve válce, která má ukončit všechny konflikty, a objevuje plný potenciál svých schopností... a svůj skutečný úděl.
Režie: Patty Jenkins
Hrají: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Elena Anaya, Danny Huston, Lucy Davis, Ewen Bremner,
Saïd Taghmaoui, Lisa Loven Kongsli, Mayling Ng, Miroslav Zaruba, Mick Slaney, Doutzen Kroes

Po strništi bos

Sobota 10. 2. 18:00

ČR 2017 		

vstupné 45 Kč

Drama, komedie, 111´, příst., česky

Rodina osmiletého Edy je za Protektorátu donucena se vystěhovat z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou nelehký úkol:
najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od jeho městského.
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Jan Tříska, Oldřich Kaiser, Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, Alois Grec, Petra Špalková, Hynek Čermák, Zdeněk Svěrák, Viera Pavlíková, Zuzana Stivínová, Miroslav Táborský

Sobota 17. 2. 17:00

Hurvínek a kouzelné muzeum

vstupné 25Kč

Sobota 24. 2. 18:00

Transformers: Poslední rytíř

vstupné 45 Kč

ČR 2017
Animovaný, komedie, 85´, příst., česky
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné
muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání.
Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky
návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší
dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil „taťuldu“, ale
i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek.
Režie: Martin Kotík
Hrají: Helena Šťáchová, Martin Klásek, Martin Dejdar, Petr Rychlý, Ota Jirák, Jiří Lábus, Jan Vondráček, Jana Postlerová, Zbyšek
Pantůček

USA 2017

Akční, scifi, 151´, příst., česky

Automechanik Cade Yeager má s Transformery bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s „nepřítelem“ Bumblebeem. Jejich
společným cílem je nalezení důvodu, proč se Transformers po staletí vracejí na Zemi. Odpověď na tuhle otázku jim může dát
významný historik a asi největší teoretický znalec Transformers Edmund Burton , který věří, že právě v minulosti lze najít klíč
k ukončení války a záchraně lidstva. Velmi nesourodou skupinku doplňují ještě krásná oxfordská profesorka a osiřelá puberťačka Izabella, která toho na svůj věk zažila s Transformery až příliš.
Režie: Michael Bay
Hrají: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, John Turturro, Stanley Tucci, Isabela Moner, Josh Duhamel

Pondělí 26. 2. 9.30 MŠ

Kouzelný dědeček

Provozovatel: Obec Velké Losiny, telefon: 583 248 422, ou_vlosiny@losiny.cz, www.losiny.cz

vstupné 20 Kč
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