
KINO SVOBODA 
                     ŘÍJEN  2016

VSTUPENKY SE PRODÁVAJÍ 30 MINUT PŘED ZAČÁTKEM PROMÍTÁNÍ
KINO SVOBODA Májová 423/22, 735 42 Těrlicko, tel. 596 423 313

Star Trek: Do neznáma
Pátek 14.10.   19,00 hod.

USA /Akční / Sci-fi / 2016 / Titulky / 122 min. 
Hrají: Chris Pine, Idris Elba, Zachary Quinto …
Režie: Justin Lin
Za hranice známého vesmíru. Právě tam se vydává posádka lodi Enter-
prise v pokračování legendárního Star Treku.  

Tajný život domácích mazlíčků 
Úterý 4.10.  13,30 a 17,00 hod.

USA / Animovaný / 2016 / 90 min. 
Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, 
kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v této animované ko-
mediální lahůdce.
  

Než jsem tě poznala
Pátek 21.10.   19,00 hod.

USA / Romantický / 2016 / Titulky / 110 min.
Hrají: Emilia Clarke, Sam Claflin, MatthewLewis …
Režie: Thea Sharrock
Láska si tě najde i tam, kde to nejmíň čekáš.
Louisa Clarková je obyčejná dívka žijící mimořádně obyčejným živo-
tem. Má ráda svou práci v bistru  a svůj život by za nic nevyměnila. Když 
však bistro zavřou, Louise měnit musí. Will zase po dopravní nehodě 
ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi a všechno se mu nyní zdá nepod-
statné, a také přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato neví, že Lou mu vtrhne 
do života jako náhlá bouře. A ani jeden z nich neví, že jeden druhého 
navzájem navždy změní …

Bella a Sebastian 2
Úterý 25.10.   17,00 hod.

Francie / Dobrodružný / 2016 / Dabing / 99 min.
Hrají: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier
Režie: Christian Duguay

 Velké přátelství pokračuje ještě větším dobrodružstvím.
Je září 1945 a všichni obyvatelé horské vesničky v srdci úchvatných sa-
vojských Alp oslavují konec války. Sebastián vyrostl a stal se z něj de-
setiletý chlapec. Společně s divokou psí kamarádkou Bellou netrpělivě 
čeká, až se vrátí Angelina, která pro něj vždy byla jako druhá matka. 
Jenže místo ní dorazí do Saint Martin strašlivá zpráva: Letadlo, kterým 
cestovala, se zřítilo a Angelina se ztratila v hlubokém lese. Chlapec a 
jeho velký horský pes Bella se pokusí Angelinu najít.
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