VELKÉ LOSINY
říjen 2015
Neděle 4. 10. 18:00

Šílený Max: Zběsilá cesta

USA 2015

vstupné 45Kč

Akční scifi, 120´, příst.od 12, česky

Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve
vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného.
Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely.
Režie: George Miller
Hrají: Tom Hardy, Nicholas Hoult, Charlize Theron, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington, Zoe Kravitz, Riley Keought

Popelka

Neděle 11.10. 18:00
USA 2015

vstupné 25Kč
Pohádka , 105´, příst., česky

Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky , jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše a
jejím dvěma dcerám Anastázii a Drizele chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém novém domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že
je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny. Zanedlouho se z ní stane obyčejná služka, věčně umouněná od popela, které ostatní posměšně říkají Popelka. Navzdory
krutostem, kterým je nucena čelit, ale Elka neztrácí naději a je rozhodnuta řídit se posledním přáním své matky, aby vždy byla „odvážná a laskavá“. Nehodlá propadnout
zoufalství, ani pohrdat těmi, kteří s ní jednají špatně. A pak je tu ještě jistý pohledný cizinec, se kterým se setkala v lesích. Elka, která nemá nejmenší tušení, že se ve
skutečnosti jedná o prince, a nikoliv o pouhého učedníka ze zámku, má pocit, že konečně potkala spřízněnou duši. Záhy nato se zdá, že by se na ni konečně mohlo usmát
štěstí. Všechny dívky z širokého okolí jsou totiž sezvány do královského paláce na bál a Elka se těší, že by se tam mohla znovu setkat s okouzlujícím Kitem . Macecha jí však
návštěvu bálu zakáže a zlomyslně jí roztrhá šaty. Jako ve všech správných pohádkách je však pomoc nablízku a objevuje se kouzelná víla kmotřička , která – proměnou dýně
a několika myšek – Popelčin život navždy změní.
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden, Stellan Skarsgård, Holliday Grainger, Sophie McShera, Derek Jacobi

Pořád jsem to já

Neděle 18.10. 18:00
USA 2014

vstupné 45Kč
Drama, 99´, příst.od 12 , česky

Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice
společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující.
Režie: Richard Glatzer
Hrají: Julianne Moore (Alice), Kristen Steward (Lydia), Kate Bosworth (Anna), Alec Baldwin (John), Hunter Parrish (Tom)

Vybíjená

Neděle 25.10. 18:00
ČR 2015

vstupné 45Kč
Komedie, 94´, příst. od 12 let, česky

V centru příběhu jsou tři kamarádi – Jeff, Skippy a Tom, které životní peripetie neustále vracejí do společného bydliště – staromládeneckého doupěte, které se pro ně stává útočištěm podle toho, jak získávají
či ztrácejí životní partnerky. Jejich protipólem jsou dvě ženské hrdinky – třídní kráska Eva, která se stane postupně objektem lásky všech spolužáků a ošklivka Hujerová, které schopnost sebeironického
nadhledu dává nejen schopnost přežít ve světě krásných, ale najít i vlastní cestu ke štěstí.
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard Genzer, Simona Krainová, Simona Babčáková, Lukáš Vaculík

Pondělí 26.10. 9.30 MŠ

Povídání o pejskovi a kočičce

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

vstupné 20Kč
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