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Méďa 2

Neděle 10.1. 18:00
USA 2015

vstupné 45Kč
Komedie, 115´, příst.od 15, česky

Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit
vlastní dítě! Mimořádně úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče.
Dobrou, i když možná i lehce znepokojující zprávou je, že v pokračování se Méďa Ted vydává v doprovodu věrného parťáka Johnnyho
v podání Marka Wahlberga ještě o pár kroků dál. Dobré příběhy končí svatbou, ten náš jí začíná. Urostlé a blonďaté pokladní Tami-Lynn
nevadí, že je její manžel chlupatý po celém těle a navíc měří o metr a půl míň než ona. On by jí na oplátku chtěl dopřát miminko, jenže jaksi
technicky... plyšák a lidská bytost... Nakonec se rozhodnou pro umělé oplodnění. A v okamžiku, kdy Ted s Johnnyho pomocí má potřebné
sperma takřka na dosah ruky (či spíše packy), zařehtá úřední šiml, který rozhodne, že medvěd původem z hračkářství nemá na potomky
nárok. Jenže Méďa a Johnny jsou kámoši, jen tak něčeho se neleknou, a tak si najmou právničku . Je blonďatá, okatá a taky trošku hulí,
takže veskrze sympatická. Nesourodá trojka se pustí do předem prohraného boje s takovou vervou, že se nebudete stačit divit. Sice jim
to možná k vítězství nepomůže, ale hlavně že bude sranda.
Režie: Seth MacFarlane
Hrají: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman, Seth MacFarlane, Patrick Warburton, Jessica Barth, Richard Schiff, Martin
Klebba, Liam Neeson, Tina Grimm, Michael Dorn, Dennis Haysbert, Sam J. Jones, John Slattery, David Hasselhoff, Philip Casnoff, Nana Visitor,
Bryan Casserly, Tom Brady, Giovanni Ribisi, Maggie Geha, Jay Leno, John Carroll Lynch, Patrick Stewart, Jimmy Kimmel, Kate McKinnon,
Bobby Moynihan, Taran Killam, Jessica Szohr, Lexi Atkins

MUNE – Strážce měsíce

Neděle 17.1. 17:00
Francie 2015

vstupné 25Kč
Rodinný,animovaný, 85´, příst., česky

Aniž by o to žádal, je malý Mune, snílek a šibal, v bájném světě jmenován strážcem Měsíce, tedy tím, kdo přináší noc a bdí nad sny. Mune
ale přitahuje katastrofy a omylem umožní strážci temna, aby ukradl Slunce. S pomocí hrdého strážce Slunce Sohona a křehké Ciry se Mune
vydává za neobyčejným dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu mezi strážci!
Režie: Alexandre Heboyan, Benoit Philippon
Hrají: Omar Sy, Izïa Higelin, Benoît Allemane, Féodor Atkine, Joshua J. Ballard, Michael Dobson, Emmanuel Curtil, Damien Boisseau, Sophie
de Fürst, Paul Dobson, Fabrice Josso

Dejte mi pokoj

Neděle 24.1. 18:00
Francie 2014

vstupné 45Kč
Komedie,79´, přístupno , česky

Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, potkalo nečekané štěstí. Na bleším trhu objevil vzácnou gramodesku – první album
muzikanta Niela Youarta, které se jmenuje „Me, myself and I“. A od té chvíle touží Michel po jediném: v naprostém tichu, klidu, samotě
a domácí pohodě si vychutnat tento hudební klenot. Jenže, v tom okamžiku, kdy už pomalu zasouvá jehlu gramofonu do drážky této
vzácné gramodesky, se celý svět a snad i všichni jeho obyvatelé proti němu spiknou. Ať už se jedná o nečekanou návštěvu syna, kutilské
bušení souseda, lomození uklízečky, urputné vyzvánění telefonu nebo poněkud dramatičtější obvinění z nevěry ze strany manželky či
příchod jeho milenky. A jako třešnička na dortu se v domě koná tradiční oslava nazvaná Sousedský den. Michel musí nasadit do boje
všechnu svou energii, lstivost i mazanost. Jen proto, aby získal svou vytouženou hodinku klidu. Dokáže to? Nebo se jeho tak nadějně
započatý den změní v noční můru?
Režie: Patrice Leconte
Hrají: Carole Bouquet, Christian Clavier, Valérie Bonneton, Rossy de Palma, Stéphane De Groodt, Sébastien Castro, Christian Charmetant,
Arnaud Henriet

Pondělí 25.1. 9.30 MŠ
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