6.7 ve 21:00 Ferdinand (Animovaná komedie, USA, 2017, 108 min)
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby
Nina nebyla mala holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé,
rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli
považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a
nejhodnější sudokopytník na světě, který nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel
zároveň je taky nešikovným popletou, který i díky svým rozměrům dokáže způsobit pořádnou katastrofu.

20.7 ve 21:00 Největší showman (Muzikál/romantický/životopisný, USA, 2017, 105 min)
P. T. Barnum je vizionář, jehož upřímné nadšení je naprosto nakažlivé. A to i v časech, kdy jeho optimismus
a energie jsou jediným bohatstvím, které zrovna má. Barum začíná svou cestu vedoucí až k úspěchu
s naprosto prázdnou kapsou, za to však s hlavou plnou fantastických nápadů. Díky nim vytvoří a postupně
sestaví fascinující show zaplněnou úžasnými akrobaty, vousatými zpěvačkami, nejsilnějšími, nejmenšími i
nejvyššími muži.

3.8 ve 21:00 Alibi na klíč (Komedie, Francie, 2017, 90 min)
Alibi na klíč je komedie, která vás naučí říkat pravdu. Anebo si sehnat pořádné alibi. Klíčem k neřesti je mít
pořádné alibi. Užívejte si, „Alibi na klíč“ to za vás vyžehlí. Vymyslí a poskytne alibi na cokoliv, co chcete. Na
fotbal místo na večeři s příbuznými? Aférka? Nevěra? Nebo mít prostě chvíli od všeho pokoj? Hrdinové
z komedie „Alibi na klíč“ všechno perfektně zařídí a nikdo nic netuší. Ale ouha! Lavina šílených událostí,
malérů a zvratů na sebe nenechá dlouho čekat. A jakmile jedna prekérní situace odezní, už je tu další.

17.8 ve 20:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
(Dobrodružný/fantasy, USA, Belgie, UK, 2016, 128 min)
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství jiných
světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho
tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní,
neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná
„podivnost“ může zachránit jeho nové přátele.

31.8 ve 20:00 Já padouch 3 (Animovaná komedie, USA, 2017, 90 min)
Bývaly padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.
Lump, který přechytračil Grua, se jmenuje Balthazar Bratt a býval dětskou hvězdou populární show. Ke
své smůle se nedokázal přenést přes její konec a od té doby škodí, kudy chodí. O mnoho větší sympaťák
je nově nalezeny Gruův bratr Dru. Je to milý chlapík, který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil
do umění zločinu. Jenže Gru začal být dobrák, dokonce s ním nehnula ani otevřena vzpoura Mimoňů,
kteří ho kvůli jeho dobrému chování opustili. Jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít alespoň
dočasně na stranu zla, je jeho věčný soupeř Balthazar Bratt.

Občerstvení zajištěno.
Projekce se koná pouze za příznivého počasí v zámeckém praku.

