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                     KVĚTEN 2017

Muzikanti
Pátek  5. 5.  v 19,00 hod. 

Romantický / Hudební / Česko, 2017, 109 min
Hrají: Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Patrik Děrgel, Martin Dejdar
Režie: Dušan Rapoš
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až 
po mladou rockovou současnost, odehrávající se na československopol-
ském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde 
slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hud-
ba má své nezastupitelné místo.

Balerína
Úterý 9. 5. v  13,30 hod. a 17,00 hod. 

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Francie / Kanada, 2016, 89 min
Režie: Eric Summer, Éric Warin
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je ta-
nec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze 
sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho 
nelehkých úkolů a zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o přátel-
ství, sebedůvěře a rodinných poutech.

Úkryt v ZOO
Pátek  19. 5. v  19,00 hod. 

Životopisný / Drama / Historický / Válečný / USA, 2017, 127 min
Hrají: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Iddo Goldberg, Michael McElhatton, 
Režie: Niki Caro
Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci v manželem řízené zoologic-
ké zahradě ve Varšavě přímo zbožňuje. Se zvířaty si rozumí mnohem víc 
než s lidmi, nebojí se vlézt mezi neklidné slony do výběhu, je to vlastně 
ona, kdo svou energií a rozhodností celou zahradu vede.

50,-

50,-

30/50,-

VSTUPENKY SE PRODÁVAJÍ 30 MINUT PŘED ZAČÁTKEM PROMÍTÁNÍ, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej vstupenek: Aktuální informace  v obecní knihovně na tel. 59 642 33 13 nebo na webových stránkách obce.

KINO SVOBODA Májová 423/22, 735 42 Těrlicko, tel. 596 423 313

Špunti na vodě
Pátek  26. 5. v  19,00 hod. 

Rodinný / Komedie / Česko, 2017
Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer
Režie: Jiří Chlumský
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají 
zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), po-
vahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit 
za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže 
od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor 
a David jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí 
se svou mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu.

50,-


