
KINO NÁRODKA 

LÁSKA BEZ BARIÉR 

Film Francie *** Komedie, romantický *** 107 min *** od 12 let *** 2D *** Titulky 110,- 

 
  
Jocelyn (Franck Dubosc) představuje přesně ten prototyp muže, který se snaží obelstít a ulovit každou 
ženu, která kolem něj třeba jen projde a stojí za hřích. Používá základní postupy: vytahuje se, 
přetvařuje se a především neustále lže. A když jej náhodou přistihne nová sousedka Julie (Caroline 
Anglade) v situaci, kdy zrovna sedí na invalidním vozíku po matce, a chce o něj začít pečovat, jeho 
srdce zajásá. Repertoár svůdnických postupů si právě rozšířil o nový trik a navíc se díky němu 
seznámil s krásnou ženou. Ale vše se zkomplikuje, když přijme její pozvání na oběd k rodičům. Setká 
se zde totiž s Juliinou sestrou Florence (Alexandra Lamy). Což by v jiné situaci určitě uvítal, jenže i ona 
sedí na vozíku. Bohužel se oproti němu z něj nedokáže jen tak zvednout. A Jocelynovi se přihodí to, 
co nečekal. Beznadějně a romanticky se do Florence zamiluje. Ale jak jí má prozradit, že jim na 
procházku stačí jen jeden vozík?  
pevná linka: 388 607 574 (rezervace vstupenek) 

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU 

Film Německo, Dánsko *** Animovaný, komedie, rodinný *** 90 min *** Přístupný *** 2D *** 
České znění *** 110,- 

 

Kdy: 2.8.2018 17:00 
Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, 
měli jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety krouží obrovský mezihvězdný křižník plný 
mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou. Tři 



ufonští kamarádi si na něm naladí vysílání teleshoppingu a okamžitě se zamilují do speciální, 
bezkonkurenčně nejlepší masážní matrace za tu nejlepší cenu. Je báječná a musejí ji mít. Rozhodnou 
se, že si ji pořídí a potají se k nám vydají v létajícím talíři. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo 
hladkého přistání ztroskotají. Luis je pozemský kluk, trochu samotář a díky tátovi v mimozemskou 
inteligenci vždycky věřil. Teď řeší hrozbu toho, že bude muset z domova na internát, když z okna uvidí 
létající talíř. Podivně kličkuje, dělá výkruty a nakonec to napálí do stromu kousek od jeho domu. 
Potkává bláznivou trojku ufonů a hned je mu jasné, že s nima bude zábava. Jeden se tváří jako velitel, 
ale myslí jen pár minut dopředu, druhý vyhrožuje, že všechny okolo promění, i když to neumí, a třetí 
je poživačný milovník života a žen z jakékoliv galaxie. A všichni se umí proměnit, v co chtějí. Potrhlí 
ufoni Mog, Nag a Wabo se s člověčím klukem Luisem dají dohromady a společně rozjedou velkolepé 
dobrodružství galaktických rozměrů. Potřebují získat vysněnou matraci, poradit si s ředitelkou 
internátní školy, zkusit nezanechat za sebou úplnou paseku a taky se nějak musí dostat ze Země. A 
všechny nakonec čeká velké překvapení.  
pevná linka: 388 607 574 (rezervace vstupenek) 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Eva Jankulárová  


