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Pařba v Patayi

Neděle 2. 10. 18:00
Fr 2016

vstupné 45 Kč
Komedie, 97´, příst., titulky

Francky a Krimo sní o odchodu z fádního života na sídlišti. Místo, kam touží jet, je notoricky známé plážové letovisko v thajské Pattayi. Chce-li se tam ale dostat
člověk levně, potřebuje super nápad, jak vydělat peníze. O šílené nápady, jak je získat, které však ne vždy úplně vyšly, Franck s Krimem nikdy neměli nouzi... Rozhodnou se, že v Pattayi přihlásí svého kamaráda liliputa na mistrovství světa v thaiboxu liliputů. To ale ještě netuší, že to, co měla být vysněná dovolená,
se najednou stává nejbláznivějším a nejnebezpečnějším dobrodružstvím jejich života. Thajsko, box, prosťáčci, orangutáni a liliputi – ztřeštěný mix, zaručující
v kině neopakovatelný zážitek! Všechny cesty vedou do Říma? Ta pravá vede jen do Pattayi!
Režie: Franck Gastambide • Hrají: Ramzy Bedia, Gad Elmaleh, Fred Testot, Sabrina Ouazani, Franck Gastambide, Anouar Toubali, Malik Bentalha

Zlo nikdy nespí

Neděle 9. 10. 18:00
USA 2016

vstupné 45 Kč
Horror, 97´, příst. od 15 let, titulky

Poté, co Jessie (Kate Bosworth) a Mark (Thomas Jane) ztratí svého syna, adoptují do své péče 8letého chlapečka Codyho. Cody je nesmírně citlivý a hodný,
má však jedno velké tajemství - bojí se usínání. Jessie s Markem zpočátku předpokládají, že jeho averze ke spánku je trauma z jeho předchozích nestabilních
domovů a nešťastných rodin, kterými prošel. Brzy ale zjistí něco úplně jiného: Codyho sny se stávají skutečnými, když spí. Jeho snění může být plné přenádherných barev či pro rodiče neuvěřitelných zázraků, jako je chvilkové zjevení jejich mrtvého synka. Codyho noční můry jsou naopak až příliš reálné a všichni tři se
pomalu dostávají na pokraj šílenství. Chtějí-li se zachránit, musí se Jessie s Markem vydat na nebezpečné pátrání a nalézt pravdu o Codyho nočních můrách..
Režie: Mike Flanagan • Hrají: Jacob Tremblay, Thomas Jane, Kate Bosworth, Annabeth Gish, Scottie Thompson, Dash Mihok, Lance E. Nichols, Jay Karnes, Antonio Evan Romero, Courtney Bell

Pat a Mat ve filmu

Neděle 16. 10. 18:00
ČR 2016

vstupné 25 Kč
Rodinný, animovaný, 80´, přístupno

Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být problém.
Obzvlášť, když mají na půdě krabice plné filmů a pod schody promítačku, na které fanouškům své příhody rádi odpromítají... Nebyli by to ale oni, kdyby se
nepotýkali s celou řadou nástrah. A tak se tentokrát utkají se zákeřným kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou „zvelebit“ svůj příbytek originálními
úpravami. A jelikož jsme ve 21. století a všude se propaguje zdravý styl života, i „ajeťáci“ se pokusí dostat do kondice protáhnutím svých těl na rotopedu. Jak
se jim to povede?
Režie: Marek Beneš

Už teď mi chybíš

Neděle 23. 10. 18:00
VB 2015

vstupné 45 Kč

Romantická komedie, 112´, přístupno od 12 let, tit

Milly a Jess byly odjakživa nejlepšími kamarádkami. Od dětství spolu sdílely absolutně všechno. Návštěvy bujarých večírků plných alkoholu a drog jim zůstaly do dospělosti. V životě se každý musí začít chovat dospěle... Nebo ne? Snažit se žít „dospěle“ má ale různé podoby. Zatímco Milly má úžasnou práci a žije
v krásném městském domě s manželem Kitem a dvěma dětmi, Jess a její přítel Jago žijí bohémským životem na hausbótu na londýnském kanálu. Přátelství Milly
a Jess je však stále pevné jako skála a život je jednou velkou zábavou. Každá zábava však jednou skončí. Jess po mnoha neúspěšných pokusech, kdy se pokusila
otěhotnět, konečně prolomila smůlu a chce s Milly oslavit radostnou zprávu. Ta má bohužel úplně opačnou novinku – byla jí zjištěna rakovina prsu. Dlouholeté
kamarádky se tak ocitají před životní zkouškou, jak se poprat s vážným onemocněním jedné z nich, když druhá prožívá nejradostnější období svého života.
Vydrží jejich přátelství všechno špatné i dobré?
Režie: Catherine Hardwicke • Hrají: Toni Collette, Drew Barrymore, Dominic Cooper, Paddy Considine, Charlotte Hope, Tyson Ritter, Jacqueline Bisset, Noah
Huntley, Mem Ferda, Eileen Davies, Honor Kneafsey, Shola Adewusi, Janice Acquah, Tony Denham,

Neděle 30. 10. 18:00
USA 2016

13 hodin: Tajní vojáci v Benghází

vstupné 45 Kč

Drama, 144´, příst. od 15 let, titulky

Jedenácté výročí útoku na newyorská Dvojčata se teroristická bojůvka operující na severu Afriky rozhodla „oslavit“ útokem na americkou ambasádu v libyjském Benghází. Její zaměstnanci sice již předem tušili, že se něco chystá, tajné služby však jejich pocit ohrožení relativizovaly. I proto se pracovníci ambasády
ocitli tváří v tvář obrovské přesile prakticky bez větší ochrany, kterou by si pobyt v „třaskavém“ regionu jinak určitě zasluhoval. Neměli by sebemenší šanci,
kdyby v oblasti nepůsobila skupinka „bezpečnostních analytiků“, bývalých elitních mariňáků. Ti hodí za hlavu všechny psané i nepsané postupy, především nařízení, aby se do ničeho nevměšovali, a rozhodnou se bránit ambasádu do poslední kapky krve.
Režie: Michael Bay • Hrají: John Krasinski, Freddie Stroma, Toby Stephens, Max Martini, Pablo Schreiber

Pondělí 31. 10.

9.30 MŠ

Příběhy cvrčka a štěňátka

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

vstupné 20 Kč
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