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26.6./21.30
TŘI BRATŘI
Pohádka / Rodinný | Česko / Dánsko, 2014 | 90 min
Režie: Jan Svěrák | Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus

Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat
hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve
kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... Filmová pohádka Tři
bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu,
včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a
Jaroslava Uhlíře.

3.7./21.30
MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
Komedie / Rodinný | Francie, 2014, | 95 min
Režie: Laurent Tirard | Hrají: Valérie Lemercier, Kad Merad

Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho
rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. Mikuláš si u moře
najde nové přátele: Ben, který tam bydlí... Freddy, který pořád něco jí, dokonce i syrové ryby....
George, který je vtipný už jen proto, že je angličan, uplakánek Paul a Christopher , který chce mít
vždycky pravdu a je to otravné...

10.7./21.30
ZVONILKA A PIRÁTI
Animovaný / Fantasy | USA, 2014 | 78 min
Režie: Peggy Holmes | Hrají: Mae Whitman, Christina Hendricks

Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o
Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého
kouzelného prášku. Když se kvůli svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl
a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se společně se svými přáteli
musí vydat na dobrodružnou pouť, aby Zarinu našli a společně pak zkřížili meče s bandou pirátů
pod vedením plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy stát legendární Kapitán Hook.

17.7./21.30
JÁ, PADOUCH
Animovaný / Komedie | USA, 2010 | 91 min
Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud | Hrají: Steve Carell, Jason Segel

Ve šťastném předměstském sousedství, obklopeném bílým plaňkovým plotem a kvetoucími keři růží,
stojí černý dům s mrtvým trávníkem. Aniž by to sousedé věděli, hluboko pod tímto domem je
obrovský tajný úkryt. A zde nacházíme Grua obklopeného armádou svých uličnických a zlomyslných
přisluhovačů, mimoňů, který plánuje tu největší loupež v historii celé zeměkoule. Gru se chystá
ukrást Měsíc (ano, Měsíc!). Gru si libuje ve všem špatném. Vyzbrojen svým arzenálem
Zmenšovacích paprsků, Mrazících paprsků – mrazáků a obojživelných bojových vozidel poráží vše,
co mu stojí v cestě. A to všechno až do okamžiku, kdy se střetne s neochvějným přesvědčením třech
malých osiřelých děvčátek, které na něj pohlédnou a vidí v něm něco, co nikdo jiný dosud neviděl:
možného tátu.

7.8./21.00
MALÝ PÁN
Loutkový | Česko / Slovensko, 2015 | 83 min
Režie: Radek Beran | Hrají: Saša Rašilov nejml., Valérie Zawadská

Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli,
kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že
by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Vydá se za Prázdnou hlavou, aby mu
poradila, kde ten záhadný dům najde. Prázdná hlava však potřebuje napít jiskřivé vody z
jezerního ostrova, bez ní mu nedokáže poradit. A tady začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je
místy zábavná, místy nebezpečná a strašidelná a hlavně zdánlivě nekonečná.

14.8./21.00
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
Fantasy / Dobrodružný | USA / Velká Británie, 2014 | 97 min
Režie: Robert Stromberg | Hrají: Angelina Jolie, Elle Fanning

Snímek Zloba – Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé
královny z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959 a seznamuje
diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen.
Královna Zloba, hnaná touhou po pomstě a urputnou snahou udržet si trůn, uvrhne na
novorozenou dcerku lidského krále, Auroru, krutou kletbu. Jak princezna roste, ocitá se přímo v
samém středu narůstajícího konfliktu mezi lesním královstvím, které si zamilovala, a lidským
královstvím, ze kterého pochází. Zloba si uvědomuje, že princezna může být klíčem k míru mezi
oběma říšemi a je tak nucena k nemilosrdným činům, které oba světy navždy změní.

21.8./21.00
NA PŮDĚ
Animovaný / Pohádka | Česko / Slovensko, 2009 | 73 min
Režie: Jiří Barta
Hrají: Jiří Lábus, Lucie Pernetová

Na půdě v království odložených hraček bydlí panenka Pomněnka a její tři kamarádi: medvídek, rytíř
a skřítek. Do jejich světa však vtrhne vládce Říše Zla a trojice s pomocí dalších obyvatel půdy musí
Pomněnku zachránit. Cestou na ně číhají nebezpečné překážky a na pomoc jim přicházejí i další
obyvatelé půdy v čele s chytrou myškou Sklodowskou. Společně překonají všechny pasti a nástrahy a
svým důvtipem i odvahou zvítězí nad vládcem Říše Zla. Zachrání tak nejen Pomněnku a sebe, ale i
svůj harmonický domov a starý dobrý svět, a poznají, jakou sílu má přátelství.

28.8./21.00
PADDINGTON
Komedie / Rodinný | Velká Británie / Francie, 2014 | 98 min
Režie: Paul King | Hrají: Ben Whishaw, Hugh Bonneville

Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený
klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho
domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu. Zde potká rodinu
Brownových, která se ho ujme i přes kategorický nesouhlas tatínka Browna - typického,
spořádaného a trochu i nudného Brita. Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru
nohama a způsobí neskonalý chaos. Svým úsměvěm a dobrým srdcem si však nakonec získá
srdce celé rodiny a vše se v dobré obrací... avšak jen do okamžiku, kdy si ho všimne zákeřná
ředitelka místního muzea, která z něj chce udělat vycpaný exponát...

__________________________________________________________

PŘEJEME DĚTEM POHÁDKOVÉ LÉTO...

