LETNÍ KINO SLAVIČÍN
SRPEN 2018
Letní kino Slavičín bude promítat ZDARMA. Všechny filmy jsou v českém znění.
V případě deštivého počasí se bude promítat v Sokolovně Slavičín od 20.00 hodin.
 neděle 5. srpna 2018, 21.00 hodin

 neděle 19. srpna 2018, 20.30 hodin

TÁTOVA VOLHA

TVÁŘ VODY

Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí
ani nestačil svěřit s tím, že
kromě jejich dcery Terezy, má
ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje náhodně objevená dětská
kresba. Eva hodlá nečekané
odhalení ignorovat, Tereza,
které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne.
Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po
stopách jeho bývalých milenek a přátel, aby o tajemství zjistily víc…
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: E. Balzerová, T. Vilhelmová, E. Holubová, B. Polívka ad.
Komedie/drama, ČR, 2018, 90 minut.

V utajované americké vládní laboratoři
probíhají experimenty s podivuhodným
obojživelným monstrem nalezeným
v Amazonii, jehož domorodci uctívali
jako boha, může dýchat na vzduchu i pod
vodou, podobá se člověku a je považován
za nebezpečného tvora. Když se s ním
náhodou střetně němá uklízečka Elisa
(Sally Hawkins), dokáže s ním navázat komunikaci beze slov – pomocí gest
a emocí. Elisa jej nevnímá jako nebezpečnou zrůdu, cítí především jeho strašlivou osamělost, a tak s pomocí své nejlepší kamarádky, souseda a několika
špiónů naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů
v dějinách filmu.
Fantasy drama, USA/Kanada, 2017, 123 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupný.

 úterý 7. srpna 2018, 21.00 hodin

FERDINAND
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo
až tak zvláštní, kdyby Nina
nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. Narodil se
sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Neznalí
lidé by jej mohli považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě. Bohužel zároveň je taky nešikovným popletou, který i díky svým rozměrům
občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu.
Anim. komedie, USA, 2017, 108 minut.

 neděle 12. srna 2018, 21.00 hodin

SNĚHULÁK
Po tomhle filmu už nikdy nepostavíte sněhuláka s radostí.
Nejúspěšnější autor současné
krimi Jo Nesbø, nejsvéráznější
románový detektiv Harry Hole
a jeden z nejcharismatičtějších
herců své generace Michael
Fassbender se spojili v adaptaci slavného detektivního thrilleru, jenž spolu
s dalšími deseti „holeovkami“ kraluje žebříčkům nejčtenějších knih současnosti.
Thriller, USA, 2017, 120 minut. Mládeži do 15 let nepřístupný.

 úterý 14. srpna 2018, 20.30 hodin

ČERTOVINY
Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák,
kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do
měsíce přivedli každý jednu
hříšnou duši, což se jim moc
nedaří. V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek a
zdá se, že konečně budou mít
úspěch. Vypočítavý sedlák totiž chce svoji dceru Haničku
provdat za nafoukaného statkáře Kopyta, avšak Hanička miluje jiného…
Režie: Zdeněk Troška
Pohádka, ČR, 2018, 101 minut.

 úterý 21. srpna 2018, 20.30 hodin

SHERLOCK KOUMES
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka,
pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám
tím pádem o kejhák. Naštěstí se po
okolí potuluje jistý detektiv Sherlock,
který se do řešení téhle záhady pustí
s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry.
Anim. komedie, USA/VB, 2018, 90 minut.

neděle 26. srpna 2018, 20.30 hodin

VETŘELEC: COVENANT
Posádka vesmírné lodi Covenant se
připravuje kolonizovat vzdálenou
planetu na druhé straně galaxie. Nový
svět, který nečekaně objeví, se jim z
počátku zdá být dosud nezmapovaným idylickým rájem. Ve skutečnosti
je to ale temný a brutální svět, jehož
hrůzy si nikdo z členů posádky nedokázal představit ani v těch nejhorších
představách.
Scifi thriller, USA, 2017, 122 minut. Mládeži do 15 let nepřístupný.

 úterý 28. srpna 2018, 20.30 hodin
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Espen je nejmladší ze tří synů
chudého farmáře. Doma jej používají
jako rodinného otloukánka, který
není schopný žádné užitečné práce a
jen chodí po lesích s hlavou v oblacích a chytá lelky. Jeho jediným úkolem, je udržovat v kamnech oheň, aby
nevyhasl. A právě on v lese potkal
princeznu Kristin, která je právě na útěku ze svého rodného hradu. Kristin je
pořádně tvrdohlavá, nevěří na staré báchorky o Králi trollů, který má zálusk
na princezny, a hlavně si nechce vzít namyšleného prince Frederika. Den
před svými osmnáctými narozeninami tedy dává přednost cestě do neznáma,
kde zjistí, že povídačky o trollech jsou pravdivé.
Fantasy pohádka, Norsko, 2017, 104 minut.
Více informací na tel. čísle: 732 432 436.

