VELKÉ LOSINY
září 2018
Sobota 1. 9. 18:00

KPF

USA 2017

Mladí Titáni

vstupné 25 Kč

Animovaný, akční, 84´, příst..česky

Pod vedením Starfirea dokázali Mladí Titáni – Beast Boy, Raven, Blue Beetle, Robin a čerstvý navrátilec Nightwing – vybudovat nezlomný
tým pro nikdy nekončící boj se zlem. Jenže nejnovější členka, tajemná a mocná Terra, tento stav nejspíše změní. Mezitím se probudí dávné
zlo – Bratr Blood - a ve stínech číhá známý nepřítel Deathstroke. A oba se chystají udeřit. V příběhu plném nečekaných zvratů, intrik,
dobrodružství a zrady budou Mladí Titáni nakonec muset svést bitvu s nepřáteli i svými vlastními pochybami, aby znovu stmelili tým
a překonali temné síly kolem sebe.
Režie: Sam Liu • Hrají: Christina Ricci, Kevin Smith, Taissa Farmiga, Miguel Ferrer, Meg Foster, Jake T. Austin, Gregg Henry, Kari Wahlgren

Sobota 8. 9. 18:00

KPF

USA 2018

Rampage Ničitelé

vstupné 45 Kč

Akční, dobrodr., 107´, příst., česky

Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem vyjímečně inteligentním gorilím samcem Georgem, o kterého se Davis stará od jeho
narození, vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změní toho mírného lidoopa v obrovské zuřící
monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, že podobně jsou zmutována i další zvířata. Když se tito uměle vytvoření alfa predátoři
nekontrolovatelně řítí Severní Amerikou a ničí vše, co jim přijde do cesty, Okoye začne ve spolupráci se zdiskreditovaným genetickým
inženýrem vyvíjet protilátku a probíjí se nevyzpytatelným bojištěm, nejen aby zastavil hrozící celosvětovou katastrofu, ale také aby
zachránil strašlivého netvora, který býval jeho přítelem.
Režie: Brad Peyton • Hrají: Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jack Quaid, Naomie Harris, Jake Lacy,
Marley Shelton, Breanne Hill, Jason Liles, P. J. Byrne, Demetrius Grosse, Matt Gerald, Will Yun Lee

Sobota 15. 9.

18:00

USA,VB 2018

Máří Magdaléna

vstupné 45 Kč

Drama, histor., 120´, příst., česky

Film Máří Magdaléna je autentickým a lidským portrétem jedné z nejosudovějších žen v dějinách lidstva. Biblický příběh líčí osudy Máří,
mladé ženy hledající nový způsob života. Máří natolik svazují každodenní rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému společenskému
proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský. Brzy se stane srdcem tohoto hnutí a po Ježíšově boku se vydává na cestu, která vede
do Jeruzaléma, k osudovým událostem, jež jsou základním kamenem naší civilizace.
Režie: Garth Davis • Hrají: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Tawfeek Barhom, Shira Haas, Uri Gavriel, Hadas
Yaron, Zohar Strauss, Tsahi Halevi, Michael Moshonov, Charles Babalola

Sobota 22. 9.

18:00

USA, VB 2018

Sherlock Koumes

vstupné 25 Kč

Anim. komedie, 86´, přístupno , česky

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde
vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí s nasazením sobě
vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry. Animovaná komedie Sherlock Koumes volně navazuje na úspěšnou trpasličí shakespearovskou
adaptaci Gnomeo a Julie, jen žánr romantického dramatu nahrazuje detektivkou. Gnomeo a Julie mají po líbánkách a jejich vztah přirozeně
trochu vystřízlivěl. Navíc se s hromadou dalších trpaslíků přestěhovali do zahrádky v centru Londýna a jsou z toho všeho lehce vystresovaní.
Míra napětí překročí únosnou mez ve chvíli, kdy Gnomeo provede klukovinu, aby Julii zaimponoval. Ta se s ním strašně pohádá a následně
oba zjistí, že zatímco si vyměňovali názory, jejich přátelé beze stopy zmizeli. V tu chvíli se na scéně naštěstí objeví Sherlock Koumes se
svým druhem Watsonem, jelikož mizení zahradních trpaslíků se Londýnem šíří jako epidemie, a oni jsou těmi pravými, kdo má v úmyslu
tenhle ukrutný zločin vyřešit. Společně s Gnomeem a Julií se vydávají na zábavnou a strastiplnou pouť, která jejich sádrové Já prověří víc
než důkladně
Režie: John Stevenson • Hrají: Johnny Depp, Emily Blunt, James McAvoy, Maggie Smith, Stephen Merchant, Michael Caine, Chiwetel
Ejiofor, Mary J. Blige, Kelly Asbury, Dexter Fletcher, James Hong, Ashley Jensen, Matt Lucas, Ozzy Osbourne

Pondělí

24. 9. 9.30 MŠ

Sobota 29. 9.
ČR 2017

18:00

Přírodopis v cylindru
Bajkeři

vstupné 20 Kč
vstupné 45 Kč

Komedie, 95´, přístupno, česky

Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou
tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní
show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni
vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je
skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky
počítačových her a k lásce patří také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého
kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také sok v lásce.
Režie: Martin Kopp • Hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek, Celeste Buckingham, Tomáš Matonoha, Michal Suchánek, Vanda
Hybnerová, Václav Postránecký, Pavel Nečas, Dana Batulková, Vojtěch Machuta, Štěpánka Fingerhutová, Julie Šurková
Provozovatel: Obec Velké Losiny, telefon: 583 248 422, ou_vlosiny@losiny.cz, www.losiny.cz

© Eight Lines Design 2004, eightlines@volny.cz

Telefonická rezervace vstupenek: 602 105 768

VELKÉ LOSINY
říjen 2018
Sobota 6. 10. 18:00
USA 2017

STAR WARS: Poslední z Jediů

vstupné 45 Kč

Akční, dobrodr., 150´, příst., česky

Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu Star
Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí
prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti.
Režie: Rian Johnson
Hrají: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis,
Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern,

Kazišuci

Sobota 13. 10. 18:00
USA 2018

vstupné 45 Kč
Komedie, 102´, příst., česky

Když si budete chtít prvně zasexovat a ještě nejste úplně dospělí, asi byste to neměli troubit do světa, ani na ty
internety. Nikdy totiž nevíte, kdo se o tom dozví a jak s touhle informací naloží.. Záměr svých dětí odhalí jejich rodiče,
kteří se v důsledku toho vydají na válečnou stezku, jejímž cílem je jediné – zachování panenství svých dcer za každou
cenu. Že reagují přehnaně, se ani nemůžete divit. Mitchell ještě nepochopil, že je jeho dcera skoro dospělá. Lisa nemá
partnera, a tak se na svou holčičku až nezdravě fixuje. A Hunter se o svou Sam nikdy moc nestaral a teď by to chtěl
dohnat. O „sexuální dohodě“, která jejich děti během téhož večera zbaví stigmatu panenství, se dozví z jejich náhodně
zachycené komunikace na internetu. A protože dcery právě odjely na maturitní ples a oni se jim nemůžou dovolat
a sex jim zakázat, vydají se za nimi do víru nočního maloměsta, aby je našli a řekli jim, že mají ještě dost času. Kdyby
na začátku téhle pouti tušili, co je čeká, možná by nakonec skousli nejen ten sex, ale třeba i nějaké to neplánované
těhotenství.
Režie: Kay Cannon
Hrají: Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz, Kathryn Newton, Geraldine Viswanathan, Gideon Adlon, Graham Phillips,
Miles Robbins, Jimmy Bellinger, Gina Gershon, Ramona Young, June Diane Raphael, Sarayu Blue, Gary Cole, Colton Dunn

Sobota 20. 10. 18:00 KPF
Něm 2018

Včelka Mája: Medové hry

vstupné 25 Kč

Rodinný, animov., 85´, příst., česky

V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem
pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké medové hry? Ale Májino nadšení rychle opadne, když zjistí,
že její úl nejenže se nesmí soutěže zúčastnit, ale že císařovna také požaduje, aby její úl odevzdal polovinu letní sklizně
medu jako příspěvek na výživu atletů soutěžících na Velkých medových hrách. V rozporu s přáním královny se Mája
rozhodne odjet do Buzztropolis a osobně se postavit před císařovnu.
Režie: Noel Cleary, Alexs Staderman, Sergio Delfino
Hrají: Coco Jack Gillies, Benson Jack Anthony, Richard Roxburgh, Justine Clarke, David Collins, Linda Ngo, Cam Ralph,
Peter McAllum, Sam Haft, Jordan Hare

Sobota 27. 10.

18:00

KPF

Hrdinové ohně

USA 2017		

vstupné 45 Kč

Drama, životopis.,134´, přístupno, česky

Film Hrdinové ohně, natočený na motivy skutečné události, vypráví hrdinský příběh provinčního hasičského sboru,
který se díky naději, odhodlání a obětavosti svých členů stal jedním z nejelitnějších hasičských týmů ve Spojených
státech. Jejich nesmírná odvaha a jedinečné spojenectví vyvstane ve chvíli, kdy bojují proti katastrofálnímu požáru,
který ohrožuje vše, co je jim blízké
Režie: Joseph Kosinski
Hrají: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Jennifer Connelly, James Badge Dale, Taylor Kitsch, Andie MacDowell, Geoff
Stults, Alex Russell, Thad Luckinbill, Ben Hardy, Scott Haze, Jake Picking, Dylan Kenin, Sam Quinn, Natalie Hall, Ralph
Alderman, Forrest Fyre, Josh Hopkins, Jenny Gabrielle, Barbie Robertson, Pell James

Pondělí

29. 10. 9.30 MŠ

Signály z neznáma

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

vstupné 20 Kč

© Eight Lines Design 2004, eightlines@volny.cz

Telefonická rezervace vstupenek: 602 105 768

