LETNÍ KINO LUBĚNICE
BAJKEŘI
sobota 2.6.2018 od 20:30 (po setmění)
Komedie, Česko, 2017, 95 min - Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve
světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní
show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů
jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet.
S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové
dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex. Srážka se životem
sice nese jistá úskalí, ale s humorem, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická
zásuvka, ale také sok v lásce.

KRÁSKA A ZVÍŘE
pátek 29.6.2018 od 21:00 (po setmění)
Rodinný/Fantasy/Muzikál/Romantický, USA, 2017, 129 min – V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře
společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým
způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky,
bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se
zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše
skutečného prince.

COCO
sobota 14.7.2018 od 21:00 (po setmění)
Animovaný/Hudební/Fantasy/Mysteriózní/Dobrodružný/Komedie/Rodinný, USA, 2017, 105 min – Navzdory
prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la
Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši
mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh
Miguelovy rodiny.

PADDINGTON 2
sobota 4.8.2018 od 20:30 (po setmění)
Komedie/Rodinný/Fantasy, Velká Británie/Francie, 2017, 103 min – Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s
rodinou Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám
jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden...

KVARTETO
sobota 15.9.2018 od 20:00 (po setmění)
Komedie, Česko, 2017, 93 min – Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po
štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Poněkud nesourodá čtveřice spolu zažívá na cestě za svou nejsvobodnější
skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozumění. Čas tráví i v legendární hospodě Ponorka v historickém centru
svého rodného města (Olomouc). Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a lehce bizarním situacím, až
konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi i radost a s ní vytoužený pocit štěstí.
Všechny projekce proběhnou v prostoru za Kulturním domem Luběnice. Při špatném počasí bude projekce přesunuta do
kulturního domu, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

www.lubenice.cz

