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Želvy Ninja 2

Neděle 6. 11. 18:00
USA 2016

vstupné 25 Kč
Akční, 104´, příst.,česky

Do kin se vrací hrdinové, kteří bydlí v kanále, zbožňují pizzu a tu a tam zachraňují svět. Želví nepřítel číslo jedna právě zdrhnul
z vězení, kde měl dost času na to, aby vymyslel plán, kterým by se zelenými mutanty srovnal skóre. Kvůli jeho realizaci se
spojí se šíleným vědcem Baxterem Stockmanem, který vyvinul speciální mutagen schopný přeměnit člověka na zvíře. Prvními
dvěma pokusnými králíky se stanou rabiáti Bebop a Rocksteady. Oba se samozřejmě okamžitě pustí po stopě želvích bratří.Do
zástupu výše uvedených nepřátel se záhy přidá zástupce velmi naštvané mimozemské civilizace, který si říká Krang. V boji proti
zlu po jejich boku stanou osvědčená reportérka April O´Neillová a mladý rebel Casey Jones, který to s hokejkou a pukem umí
jako Jarda Jágr s tím rozdílem, že Casey se netrefuje do branky, ale do lidí.
Režie: Dave Green
Hrají: Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett, Laura Linney, Alessandra Ambrosio

Lída Baarová

Neděle 13. 11. 18:00
ČR 2016

vstupné 45 Kč
Drama, 106´, příst., česky

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský
Hollywood. Nakonec okouzlí davy fanoušků v celém Německu. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá. Goebbels je k sobě začne zvát na
vyhlášené večírky za účasti umělecké i politické smetánky. Baarová odmítne nabídku na dlouhodobé angažmá v Hollywoodu.
Baarové je zakázáno hrát v německých filmech a nesmí opustit Říši. Během Křišťálové noci v roce 1938 se jí podaří uprchnout
zpět do vlasti, kde natočí ještě několik úspěšných filmů. Po okupaci Československa ale musí před nacisty opět prchat. Když
skončí válka, vrací se plná nadějí do Prahy. Zde se však setká jen s výsměchem a ponížením. To pravé peklo ji ale teprve čeká..
Režie: Filip Renč
Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Zdenka Procházková, Simona Stašová, Martin Huba, Anna Fialová, Jiří
Mádl, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž, Michal Dlouhý, Hana Vagnerová, Karel Dobrý, David Novotný, Helena Dvořáková, Miroslav Táborský, Jiří Štrébl, Igor Bareš, Jan Révai, Matěj Dadák, Jiří Dvořák, Alois Švehlík,

Neděle 20. 11.

Řachanda

18:00

ČR 2016

vstupné 25 Kč
Pohádka, 104´, příst., česky

Pohádka o jedné rozmazlené princezně (Denisa Pfauserová) a dvou kamarádech (Vladimír Polívka, Aleš Bílík), kteří se neživí
vždycky úplně poctivě. Když se tahle trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti,
kterým vládne Paní lesa (Vilma Cibulková), naučí se od nich to, co je nedokázali naučit lidé. Že tak, jak se chováme k ostatním,
tak se chovají oni k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí.
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, David Novotný, Petr Čtvrtníček, Jaromír
Nosek, Martin Pechlát, Aleš Bílík, Denisa Pfauserová, Martina Bezoušková, Ester Kočičková, Anna Stropnická, Šárka Vaculíková,

Neděle 27. 11.
ČR 2016

18:00

Zloději zelených koní

vstupné 45 Kč

Drama,105´, příst. od 12 let, česky

Zběhlý student geologie Pavel a nezaměstnaný zemědělec Kačmar se živí jako nelegální kopáči vltavínu, zelených polodrahokamů z jižních Čech. Ten první proto, aby nebyl závislý na manželce Karolíně , ten druhý, aby uživil rodinu. Existence na hraně
zákona jim dává peníze, svobodu a nezávislost, ale také vyžaduje těžkou fyzickou dřinu, obezřetnost před policií a převrácený
životní režim. Dřou, riskují, utíkají, potýkají se s nebezpečím. Při kopání vltavínů jde totiž i o život. To se Karolíně nelíbí. Chce, aby
Pavel nechal kopání a vrátil se do normálního světa. Ukáže se však, že Karolína má i další důvody, které se už zdály být pohřbeny
v minulosti, minulosti, která se s vltavíny znovu vyplavila na povrch.
Režie: Dan Wlodarczyk
Hrají: Pavel Liška, Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková, Gabriela Míčová, Šárka Vaculíková, Bolek Polívka

Pondělí

28. 11. 9.30 MŠ

Do pohádky za zvířátky

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

vstupné 20 Kč
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