DĚTSKÉ LETNÍ KINO 2017
ZAHRADA MÍSTNÍ KNIHOVNY
za
nepříznivého
počasí

30.6. | 21:30

VRDY (Tylova 25, DB) | VSTUP ZDARMA
promítáme
uvnitř
knihovny

ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy
Česko, 2016, 99 min
Další příběh anděla Petronela a jeho věčného
pokušitele čerta Uriáše. Čeká je spousta lidských
i božích pokušení - v režii Jiřího Stracha.

7.7. | 21:30

KNIHA DŽUNGLÍ
Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy
USA, 2016, 105 min
Mauglí je člověčí mládě vychované v džungli vlčí
smečkou. Opouští domov a vydává se na cestu
plnou poznání. Těšte se nejen na skvělou
animaci.

14.7. | 21:30

MALÝ PRINC
Animovaný / Fantasy
Francie, 2015, 106 min
Adaptace slavného díla o lásce, přátelství a
skutečném štěstí. Zavítejte do světa, kde je vše
možné. Znovu objevíte své dětství a naučíte se
dívat srdcem.

21.7. | 21:30

LICHOŽROUTI
Animovaný / Rodinný
Česko / Slovensko, 2016, 83 min
Opět jste nešli jen jednu ponožku z páru? Držte si
ponožky! Prsty v tom mají Lichožrouti ponožkami se živí.
Film o radostech a strastech zlodějů ponožek.

28.7. | 21:30

HLEDÁ SE DORY
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA, 2016, 103 min
Zapomětlivá rybka Dory žije s Marlinem a
Nemem spokojeně na korálovém útesu. Až
jednoho dne si nečekaně na něco vzpomene.
Najde Dory svou rodinu?

25.8. | 21:00

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Animovaný / Fantasy / Rodinný
USA, 2016, 101 min
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Čeká
ho ale výprava dobrodružnější, strašidelnější a
zábavnější než cokoli, co doposud vyprávěl.

1.9. | 21:00

ZOOTROPOLIS
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný
USA, 2016, 109 min
Zootropolis je moderní metropole zvířat, kde
kdokoli může být čímkoli. Veselá a dobrodružná
pohádka vás zbaví předsudků a vyvede z bludiště
stereotypů. Nebojte se být tím a kým chcete!

PŘEJEME DĚTEM POHÁDKOVÉ LÉTO...

