LETNÍ KINO SLAVIČÍN
ČERVENEC 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 8. července 2018, 21.30 hodin

 úterý 24. července 2018, 21.00 hodin

HASTRMAN

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias
barona de Caus, jehož láska k
venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i
stravující vášní. Baron se vrací
se svým sluhou z cest po světě,
aby obnovil rybníky na svém
panství. Jakožto moderní a
osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane
nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka, revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Hrají: Karel Dobrý,
Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, David Novotný ad.
Romantický thriller, ČR, 2018, 100 minut. Nevhodné pro děti do 12 let.

Legendární hrdinové v animované komedii pro celou rodinu.
Pan Spejbl pracuje jako hlídač
Muzea loutek, kterému však
hrozí zbourání. Hurvínek zase
jednou neposlouchá a podaří se
mu proniknout do uzavřených
prostor muzea, kde objeví svět
skrytý před zraky návštěvníků.
A právě v podzemí je ukryto
nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká
největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost,
odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil „taťuldu“, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek.
Animovaná komedie, ČR, Belgie, Rusko, 2017, 85 minut.

 úterý 10. července 2018, 21.30 hodin

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Max a Katie jsou spřízněné
duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že
Max je pes a Katie člověk?
Kdyby se Katie každý den na
dlouhé hodiny neztrácela a
nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by
nejspokojenější hafan pod
sluncem. Takhle to aspoň
platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech.
Anim. komedie, USA, 2016, 90 minut.

 úterý 17. července 2018, 21.30 hodin

PRAČLOVĚK
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době kamenné. A teď, spolu se svým
čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj
kmen a milovaný domov před
velkou hrozbou. Vtrhla k nim
doba bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm. Dug se
nakonec díky náhodě ocitá přímo uprostřed nepřátelského území a tam vsadí
budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které se dvě stejně velké skupiny bojovníků snaží kopat do kožené koule.
Anim. dobrodružná komedie, Velká Británie, Francie, 2018, 88 minut.

 neděle 22. července 2018, 21.00 hodin

GHOST STORIES
Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá
vyvracením zdánlivě nadpřirozených událostí.
Do rukou se mu ale dostanou tři nevysvětlitelné případy a ve chvíli, kdy je začne řešit, se
sám dostane do děsivé hororové smyčky.
To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že
duchové nevěří na něj. Či snad, že dokonce neexistují. Profesor Phillip Goodman (Andy Nyman) si dal za úkol vysvětlovat
a odhalovat zdánlivě nadpřirozené jevy a zjistit jejich skutečnou podstatu. A
právě kvůli tomu se s ním spojí jeden muž, který jej vyzve, aby vyšetřil tři
nevysvětlitelné případy.
Horor, Velká Británie, 2017, 98 minut.

 neděle 29. července 2018, 21.00 hodin

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Mildred Haynesové zavraždili
dceru. A protože se vyšetřování už
několik měsíců bezvýsledně vleče,
rozhodne se jednat. U vjezdu do
města vylepí na tři billboardy
velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi místní policie. Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci
zákona.
Komedie/drama, USA, Velká Británie, 2017, 115 minut. Mládeži do 15 let
nepřístupný.

 úterý 31. července 2018, 21.00 hodin

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A
LEDU
Hlavní hrdinkou příběhu
je opět odvážná Gerda,
která porazila Sněhovou
královnu a osvobodila
svého bratra Kaie. Díky
tomu se z nich staly tak
trochu pohádkové celebrity. Zatímco Gerda to
bere s nadhledem, zasněný
Kai se o něco hůře vyrovnává se svou popularitou, kdy mu u nohou pravidelně omdlévají mladé
dívky. Aby si od této vysilující slávy trochu odpočinuli, vydávají se do hor
za svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně však nečeká žádná odpočinková dovolená, ale pořádné nové dobrodružství.
Animovaná dobrodružná komedie, Rusko, 2016, 89 minut.

NA SRPEN PŘIPRAVUJEME:
5. 8. Tátova volha
7. 8. Ferdinand
12. 8. Sněhulák
14. 8. Čertoviny
19. 8. Tvář vody
21. 8. Sherlock Koumes
26. 8. Vetřelec: Covenant
28. 8. Cesta za králem trollů
Více informací na tel. čísle: 732 432 436 (pan Čech).

