VELKÉ LOSINY
červenec 2017
Neděle 2. 7. 18:00
ČR 2016

Pohádky pro EMU

vstupné 45 Kč

Romantický příběh, 112´, příst., česky

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte.
Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký omyl. Petr musí učinit zásadní rozhodnutí: Pokud se chce
stát právoplatným rodičem, je nutné najít pro Emu matku! Ve stejné chvíli se seznamuje s Marií, která podobně jako Petr žije
pro svou práci a téměř ztratila naději na to, že ji potkají obyčejné radosti života. Marie se rozhodne oběma pomoci. Začíná hra
na lásku… Ale jak skončí? I zázraky se občas dějí.
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Anna Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema Švábenská, Vilma Cibulková, Anna Polívková, Jiří Dvořák, Marek Taclík, Oldřich Vlach,
Jana Bernášková, Petr Čtvrtníček, Andrea Hoffmannová

Neděle 9. 7. 18:00
USA 2016

Pasažéři

vstupné 45 Kč
Akční thriller, 116´, příst., česky

Jennifer Lawrence a Chris Pratt představují dva pasažéry vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou planetu, kde by měli začít
nový život. Když je jejich hibernační kóje za záhadných okolností probudí o 90 let dříve, než loď dosáhne svého cíle, mění se ale
rutinní cesta v souboj o přežití. Zatímco se Jim a Aurora snaží rozplést záhadu poruchy, která je vzbudila, zjišťují, že mezi nimi
vzniká cosi více než přátelství a nejsou schopni odolávat nezměrné přitažlivosti, kterou jeden ke druhému cítí...až do okamžiku,
kdy odhalí, že se celá loď ocitá na pokraji zničení, a zjistí skutečnou příčinu toho, proč byli probuzeni.
Režie: Morten Tyldum
Hrají: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne

Neděle 16. 7. 18:00
USA 2016

Roque one: STAR WARS Story

vstupné 45 Kč

Akční,dobrodružný, 133´, příst., česky

Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů,
kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti.
Režie: Gareth Edwards
Hrají: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Forest Whitaker

Neděle 23. 7. 18:00
USA 2016

Odvážná Vaiana

vstupné 25 Kč
Animovaný,107´, příst. česky

Legenda o konci světa je o nebojácné dospívající dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou
potkává kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán
a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství, například setkání s obřími mořskými monstry, ze kterých leckdy uniknou jen
o vlásek. Na konci cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to, co vždycky hledala: sama sebe.
Režie: Ron Clemens, John Musker
Hrají: česky mluví:Michaela Tomešová, Martin Zounar, Petr Gelnar, Ludmila Molínová, Jana Znenáhlíková, Tomáš Racek, David
Voráček, Barbora Mošnová

Neděle 30. 7. 18:00
ČR 2017

MASARYK

vstupné 45 Kč
Histor. drama, 106´, příst., česky

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností
a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku,
kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají
i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí.
Režie: Julius Ševčík
Hrají: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Eva Herzigová, Jiří Vyorálek, Robert Jaškow, Emília Vášáryová, Zuzana Krónerová, Arly Jover,
Dermot Crowley, Milton Welsch, Hanns Zischler
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VELKÉ LOSINY
srpen 2017
Neděle 6. 8. 18:00
ČR 2017

Miluji tě modře

vstupné 45 Kč

Romantická komedie, 90´, příst. od 12, česky

Romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce z výlohy, žárlivém vrhači nožů… a lásce v modrém. 33letý
malíř David Bárta žije pod jednou střechou s matkou, která je posedlá jógou. Má záletného otce, který ho neustále
zásobuje zaručeně osvědčenými radami, jak dobývat ženy. Osud mu navíc čerstvě nadělí vyhazov z Národní galerie. Ale
to pravé zemětřesení jej v životě teprve čeká.
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Vladimír Kratina, Taťjana Medvecká, Rostislav Novák ml., Hana Vagnerová, Marek
Vašut, Robert Russell, Miroslav Táborský, Oldřich Vlach, Zdeněk Žák

Neděle 13. 8. 18:00
ČR 2017

Špunti na vodě

vstupné 45 Kč

Rodinná komedie, 85´, přístupno, česky

Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Tito muži mají skvělý
plán, ale jako každý plán má i ten jejich své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi.
Ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi. A tak nyní již desetičlenná expedice vyplouvá na
dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků…
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Táňa Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantinková, Filip Antonio, Viktor Antonio, Antonín Holoubek, Karolína Morschlová, Karolína Kočí, Nelly Řehořová, Kateřina Coufalová, Dana Syslová,
Arnošt Goldflam

Neděle 20. 8. 18:00
USA 2017

xXx návrat Xandera Cage

vstupné 45 Kč

Akční komedie, 105´, příst.od 12, česky

Záporáci se zmocnili tajného zařízení zvaného Pandořina skříňka, pomocí něhož jsou schopni vám až z oběžné dráhy
hodit vybraný vojenský satelit přímo na hlavu. S přesností jednoho metru. Plus minus. Ono u několikatunové družice
zase na nějakém tom metru nesejde. Jelikož oficiální vládní složky si s tím nevědí rady, je načase, aby Xander Cage dal
dohromady tým jemu co nejpodobnějších šílenců, kteří neřeší služební postupy, legálnost zvolených prostředků a varovný výstřel vypálí až na konci akce. Nebo taky nikdy.
Režie: D. J. Caruso
Hrají: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann, Deepika Padukone, Neymar

Neděle 27. 8. 18:00
USA 2017

Spojenci

vstupné 45 Kč

Válečný, romantický,124´, příst. od 12 let, česky

Když máte v rámci válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou jste právě potkali, je vaše manželka, neměla
by být krásná. Mohlo by to mít dalekosáhlé následky. Nejen pro dva lidi, ale pro celý svět. Píše se rok 1942 a Max Vatan
(Brad Pitt) seskakuje padákem do dun marocké pouště s cílem zabít v Casablance německého velvyslance. V městě se
setkává s Francouzkou Marianne (Marion Cotillard), která má hrát roli jeho manželky a pomoci mu se splněním jeho
mise.
Režie: Robert Zemeckis
Hrají: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan
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