KINO V ODPOLEDNÍM KLUBU – LISTOPAD 2021
ÚTERÝ 16. 11. 2021 ve 13 hodin: RAUBÍŘ

RALF A INTERNET

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA, 2018, 113 min
Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do
rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství
pořádné vlny. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka
von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do
Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s webovými
občany neboli Webčany, mezi které patří například internetový podnikatel zvaný Yesss, který
je hlavním algoritmem a duší trendové stránky „BuzzzTube“.
ČTVRTEK 18. 11. 2021 v 15 hodin: COCO
Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Dobrodružný / Hudební
USA, 2017, 105 min
Miquel pochází z rodiny ševců, ale jeho srdce volá po hudbě. Ta je u nich doma přísně
zakázána. Miguel se chce stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz.
Během mexického svátku Dne mrtvých začíná jeho dobrodružná cesta za splněním snu. V
touze dokázat svůj talent se chlapec souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v okouzlující
Říši mrtvých, která hýří všemi barvami. Tam se seznámí s charizmatickým podvodníčkem
Hectorem a spolu s ním se snaží odhalit dávné tajemství své rodiny.

ÚTERÝ 23. 11. 2021 ve 13 hodin: LEGO

BATMAN FILM

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA / Dánsko, 2017, 104 min
Batman pokračuje v neúnavné obraně Gotham City a bojuje proti zločinu, v jehož čele stojí
zlověstný Joker. Během poslední akce Batman řekne Jokerovi, že není jeho největší nepřítel,
čímž zraní jeho city a Joker se mu za to chce pomstít. Následující den Batman jako Bruce
Wayne navštíví městskou slavnost na počest odchodu komisaře Gordona do důchodu. Na
jeho místo nastupuje Gordonova dcera, policejní komisařka Barbara. Ta všem představí plán
na ochranu města před zločinem, ve kterém ale vůbec nepočítá s Batmanovou pomocí. Na
slavnost vtrhne Joker s ostatními zločinci, kteří se chystají zničit Gotham City. Barbara si
začne uvědomovat, že bez Batmana takovou přesilu nezvládne, a on zase bude nucen
přehodnotit, že vše zvládne sám.

ČTVRTEK 25. 11. 2021 v 15 hodin: RATATTOUILLE
Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2007, 111 min
Poznejte Paříž, město nekonečných možností a gurmánský ráj, z nové perspektivy a
zamilujete si ji! V jedné z nejlepších pařížských restaurací sní krysák Remy odvážně o tom, že
se stane vyhlášeným francouzským kuchařem. Nenechá se zviklat výtkami ostatních členů
rodiny, aby se spokojil pouze s tradičním životem obyčejného hlodavce, a s pomocí
kamaráda Linguiniho, stydlivého a podřadného odnašeče odpadků, se vydá na cestu těch
nejnepravděpodobnějších zážitků, humorných kousků a kulinářských triumfů, o kterých by
jeden bez druhého ani nesnili.

ÚTERÝ 30. 11. 2021 ve 13 hodin: MIA

A BÍLÝ LEV

Rodinný / Dobrodružný
Francie / Německo / Jihoafrická republika, 2018, 98 min (Alternativní 94 min)
Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne?
Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví
rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného
bílého lva. Charlieho. Během pár dalších let se z nich stanou nerozluční přátelé, parťáci na
celý život, jejichž pouto a láska stírá rozdíl mezi světem lidí a zvířat. Z mláděte ale vyroste
opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka se stane skutečný úžasný silný lev. A Mia zjistí, že
rodinné farmě se zase tak dobře nedaří a táta musí obětovat jejího jedinečného bílého lva
jako trofej pro lov turistů. Mia a bílý lev nemají jinou možnost, než utéct, a vydat se spolu na
úžasnou cestu do africké savany, aby v divočině daleko od pušek lovců našli pro Charlieho
bezpečné místo a lví království. Přátelství totiž není jenom slovo, ale závazek a opravdové
dobrodružství.

