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27.6./21.30
Mikulášovy patálie
Rodinný / Komedie
Francie / 2009 / 91 min

Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních
příběhů dětských knížek o Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na
filmová plátna. Za 50 let od vydání první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé
spolužáky oblíbily generace dětí po celém světě i u nás.

4. 7./21.30
Norman a duchové
Animovaný / Fantasy / Dobrodružný / Horor / Komedie / Rodinný
USA / 2012 / 93 min

Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho přepadne horda zombíků?
Neohrožený hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na hororech a
rád si povídá s mrtvou babičkou. Norman má totiž jednu zvláštní schopnost,
řekněme šestý smysl. Vidí duchy a umí se s nimi na lecčems dohodnout.

11. 7./21.30
Sněhurka a lovec
Dobrodružný / Fantasy / Akční / Drama
USA, 2012, 127 min

Mocná čarodějnice Ravenna se lstí vetřela do přízně krále prosperující a mocné
říše, který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. Ravenně ale podle proroctví
kouzelného zrcadla stojí ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka a posedlost vlastní
krásou, kterou by si ráda uchovala navěky. Všechny problémy by vyřešila
Sněhurčina smrt, jenže dívka právě uprchla z domácího vězení do Temného lesa,
odkud se ještě nikdo živý nevrátil. Ale královna potřebuje mít jistotu, a tak si
najme odvážného lovce, který dostane za úkol ji vystopovat a přivést zpátky.

1. 8./21.00
Rango
Animovaný / Western / Komedie / Dobrodružný
USA, 2011, 103 min

Než si začal říkat Rango, obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium.
Nešťastnou náhodou se ale ocitne uprostřed vyprahlé pouště, ve městě jménem
Prach, v němž visí obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve zdejší nálevně si
vymyslí jméno Rango a pár hrdinských historek, čehož vzápětí lituje. Od zoufalých
domorodců totiž obratem dostane šerifskou hvězdu a hromadu úkolů, mezi nimi i
nalezení zdroje pitné vody a odstranění zdejších i přespolních zabijáků.

8. 8./21.00
Iluzionista
Animovaný / Drama / Fantasy
Francie / Velká Británie, 2010, 80 min

Vypráví příběh zestárlého iluzionisty, který putuje se svým uměním od vesnice
k vesnici. Jednoho dne v zapadlé vísce narazí na mladou obdivovatelku, která
opravdu věří tomu, že dokáže dělat zázraky. Toto setkání oběma změní život...

15. 8./21.00
O myšce a medvědovi
Animovaný / Komedie / Drama / Rodinný
Francie / Belgie, 2012, 80 min

V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení. Medvěd
Ernest je jiný. Je hudebník, rád by byl veselý, jenže je chudý a často hladový.
Při hledání něčeho k snědku chytí malou myšku Celestinu, která utekla ze
svého podzemního myšího světa. Aby Celestina neskončila v Ernestově
prázdném žaludku, uzavře s ním dohodu.Ani jeden z nich ještě netuší, že se tak
dostanou na stopu chamtivých medvědích manželů, kteří kteří si přivydělávají
tím, že cukrovinkami záměrně kazí medvědím dětem zuby.

22. 8./21.00
Za plotem
Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Rodinný
USA, 2006, 83 min

Další animovaný film z dílny, která stvořila Shreka. Přišlo jaro a zvířátka se
probrala ze zimního spánku. Zjišťují, že uprostřed jejich domova náhle
vyrostla vysoká zelená věc - živý plot. Oportunistický mýval RJ se postaví do
čela zvířátek (veverka, vačice, ježek, skunk, mýval a želva), která se
rozhodnou svět ZA PLOTEM prozkoumat, což samo sebou způsobí řadu
napínavých a zábavných momentů.

29. 8./21.00
Knoflíková válka
Dobrodružný
Francie, 2011, 100 min

Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události druhé světové války, v malé
francouzské vesnici v ústraní si hrají na válku děti. Protože zde spolu odjakživa
nemilosrdně zápolí děcka ze dvou sousedních vesnic – Longeverne a Velrans. Jenže
tentokrát nabere jejich válka nečekaný obrat: všem zajatcům jsou z oblečení utrženy
všechny knoflíky, takže odcházejí obnažení, poražení a potupení. Spor dostane od této
chvíle jméno „knoflíková válka“ a zvítězí v něm vesnice, která získá více knoflíků.
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PŘEJEME DĚTEM POHÁDKOVÉ LÉTO...

