VELKÉ LOSINY
červen 2015

Neděle 7. 6. 18:00
Švédsko 2014

My jsme nejlepší

vstupné 45 Kč

Rodinný, hudební, 102´, příst. od 12, česky

Dvě 13leté dívky Bobo a Klara vyrůstají ve Stockholmu 80. let a cítí se přehlížené vlastními rodiči. Jsou osamělé, naštvané, jen tak se potloukají po
ulicích a rozhodnou se založit punkovou kapelu, i navzdory tomu, že neumí hrát na žádný hudební nástroj. V místním mládežnickém klubu „vymlátí“
z nástrojů hrůznou píseň o hodinách tělesné výchovy a záchraně dětí v Africe, ale stále to není ono. Když se však k nim přidá slušná a věřící Hedvig
s výjimečným hudebním talentem, jejich kapela i hudba náhle dávají smysl. Konečně mohou s punkovými účesy zvítězit nad sexistickými a nechutnými kluky, vyfintěnými koketními holkami a trapnými rodiči.
Režie: Luc. Moodysson • Hrají: Mira Barkhammar, Mira Crosin, Liv Le Moyne, David Dencik, Johan Liljemark, Mattias Wiberg, Jonathan Salomonsson,
Alvin Strollo, Peter Ericsson, Charlie Falk, Lena Carlsson

Paddington

Neděle 14. 6. 17:00
VB, Francie 2014

vstupné 25 Kč
Rodinný, komedie, 98´, příst., česky

Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové
sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na paddingtonském
nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval. Naštěstí ale potká rodinu Brownových, která se ho ujme i
přes kategorický nesouhlas tatínka Browna - typického, spořádaného a trochu i nudného Brita. K jeho zděšení, kdekoliv se medvídek objeví, začnou
se dít neuvěřitelné věci. Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Svým úsměvěm a dobrým
srdcem si však nakonec získá srdce celé rodiny a vše se v dobré obrací... avšak jen do okamžiku, kdy si ho všimne zákeřná ředitelka místního muzea,
která z něj chce udělat vycpaný exponát...
Režie: Paul King • Hrají: Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Madeleine Harris, Julie Walters, Nicole Kidman, Jim Broadbent, Samuel Joslin,
Peter Capaldi, Matt Lucas, Geoffrey Palmer, Matt King, Alice Lowe, Simon Farnaby, George Newton, Steve Oram

Láska je dokonalý zločin

Neděle 21. 6. 18:00
Francie, Sc. 2014

vstupné 45 Kč

Thriller, 110´, příst., česky

Horské oblasti mezi Švýcarskem a Francií skýtají nejen panensky krásnou krajinu, ale také netušené možnosti ukrýt pod závějemi sněhu nežádoucí
důkazy. Marc, profesor tvůrčího psaní na Univerzitě v Lausanne, má pověst proutníka a Barbara je jednou z řad studentek, které jeho kouzlu podlehly. Po společně strávené noci dívka záhadně zmizí a Marc se tímto vývojem událostí nezdá býti vůbec pobouřen. Do města přijíždí nevlastní matka
Barbary, Anna, která se snaží na vlastní pěst zjistit, co se oné noci stalo. Marcova nonšalance a jaksi záhadné charisma jsou nebezpečnými zbraněmi,
kterým mnoho z žen nedokáže odolat. Policie však neustává ve svém pátrání a možná ani Anna není tím, kým se zdá být.
Režie: Arn. Larieu • Hrají: Mathieu Almalric, Karin Viard, Sara Forestier, Denis Podalydes, Marion Duval, Damien Dorsaz, Xavier Beauvois, Carl von
Malaisé, Guilherme Dias Martins, Nora Steining, Baptiste Coustenoble, Fabienne Barras

Neděle 28. 6. 18:00
Francie, Německo 2014

Diplomacie

vstupné 45 Kč

Drama,84´, přístupno od 15 let, tit

25. srpna 1944 Spojenci vstupují do Paříže . Krátce před úsvitem se německý vojenský místodržitel Paříže Dietrich von Choltitz chystá vykonat
krutý příkaz Adolfa Hitlera, a to, vyhodit do povětří pýchu všech Francouzů – hlavní město Paříž. Všechny mosty a historické budovy jsou už podminované, ale Paříž stále stojí a vyčkává. Z jakého důvodu Dietrich von Choltitz odmítá splnit Führerův příkaz, i proti jeho bezhraničné věrnosti
Německé říši ? Má v tom prsty švédský konzul v Paříži Raol Nordling a nebo
sám generál mění názor?
Režie: V. Schlöndorff • Hrají: André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaussner, Robert Stadlober, Charlie Nelson, Jean-Marc Roulot, Stefan Wilkening, Thomas Arnold, Lucas Prisor, Attila Borlan, Marie Dompnier, Johanes Klaussner, Paula Beer

Pondělí 29. 6.

9.30 MŠ

Krtek a oslava

vstupné 20 Kč

Připravujeme

Ghoul, Sedm trpaslíků, Babovřesky 3, Padesát odstínů šedi
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