ČERVENEC 2020
3BOBULE
Středa 1. 7. | 19:00 hod.
Pátek 3. 7. | 19:00 hod.
Neděle 5. 7. | 17:00 hod.
Pátek 31. 7. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 110 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Po mnoha sklizních... Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední
starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v
překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského
roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem
Jirkou. Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě
vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s
nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s
Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu
vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance
Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit
stín svého otce.
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský, Braňo Deák,
Lumíra Přichystalová, Radim Novák, Marian Roden, Michal Isteník, Šimon Klacl, Anna
Krejčířová, Prokop Zach, Karel Roden, Tomáš Měcháček, Roman Luknár, Petr Štěpán,
Martin Hofmann, Jakub Uličník, Bob Klacl, Václav Postránecký
Režie: Martin Kopp
PSÍ LÁSKA
Čtvrtek 2. 7. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 80 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Jana se vydává na 1200 km dlouhou trať závodu Finnmarksløpet. Jedná se o nejdelší
závod psích spřežení v Evropě. Jana vyráží s nevelkou šancí závod dokončit – je jednou z
mála žen na startu, nežije (jako naprostá většina závodníků a jejich psů) trvale za polárním
kruhem a její tým je tvořen výhradně čistokrevnými husky, na rozdíl od všech ostatních,
kteří závodí se psy k tomu účelu vyšlechtěnými. Je skutečně velká zima, polární pláně čas
od času pohltí sněhová bouře, psi se boří v závějích a Jana bojuje o poslední zbytky
energie na hranici vyčerpání. Přesto, nebo právě proto, se cítí šťastná. Léto tráví Jana v
Jizerských horách, kde má domek po rodičích a třicet psů. Vydělává peníze pořádáním
dětských táborů a přednášek o psech. Když je horko, je evidentně unavená, naštvaná a

jediné, co jí drží nad vodou, je myšlenka na odjezd na sever. Znovu se pokusit pokořit
nejnáročnější evropský závod. Psí láska je film o relativitě štěstí a spokojenosti, o cestě za
snem, dlážděné nepohodlím, které by bylo pro většinu lidí nesnesitelné.
Režie: Marek Doubrava
RAOUL TABURIN
Sobota 4. 7. | 19:00 hod.
Francie, komedie, 90 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Jestli se někdo vyzná v kolech, pak je to Raoul Taburin. Je nejzručnějším cyklomechanikem
v širokém okolí, který dokonale rozumí duším svých zákazníků i těm na jejich bicyklech.
Celý život ho ale trápí překvapivé tajemství, které neprozradil ani své milující ženě.
Neumí jezdit na kole! Když poklidný život v prosluněném městečku na jihu Francie naruší
rozšafný pařížský fotograf, začíná hrozit, že Raoulovo tajemství bude odhaleno... Milá
komedie podle stejnojmenné knihy geniálního ilustrátora, humoristy a autora
„Mikulášových patálií“ Jeana-Jacquese Sempého vypráví půvabný příběh o přátelství,
lásce, důvěře i strachu z vlastní slabosti.
Hrají: Benoît Poelvoorde, Suzanne Clément, Edouard Baer, Grégory Gadebois, Ilona
Bachelier, Vincent Desagnat, Marilou Aussilloux
Režie: Pierre Godeau
V SÍTI
Středa 8. 7. | 19:00 hod.
Středa 22. 7. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 90 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým
způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s
dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích
předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve
filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu
vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex prostřednictvím
videohovoru, posílá fotografie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky dokonce
pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias
„dvanáctiletých dívek" od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají
tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak
obracejí proti svým strůjcům a z lovců se stávají lovení.
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
MEKY
Čtvrtek 9. 7. | 19:00 hod.
ČR/SR, dokumentární, 80 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Byl to tehdy jeden z největších šoků naší populární hudby, po čtrnácti nepřetržitých
vítězstvích Karla Gotta v anketě Zlatý slavík mu tuhle nejprestižnější hudební cenu
Československa vyfouknul plachý brýlatý outsider, zpěvák Miro Žbirka z Bratislavy. Psal
se rok 1982, Meky zažíval svou vlastní beatlemánii, psal hity, které žijí doteď. Mimo

reflektory měl za sebou už řadu bolesti, před sebou měl dlouhou cestu plnou zvratů až k
natáčení ve vyhlášených studiích Abbey Road. Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od
chvíle, kdy poprvé vzal do ruky kytaru, až do momentu, kdy svůj život odhalil filmařům?
Býval dlouhovlasým rockerem i britským elegánem, ještě před plnoletostí hrával jako
námezdní muzikant v cizině, zažil ztrátu bratra, vyhazov z kapely stejně jako davy
fanynek, slávu a hudební triumfy, má za sebou odchod do ústraní i velký návrat. Jak se
vyrovnal s havárií blízké osoby a se svody všemocné komunistické strany v době
socialismu? Film Meky vypráví o naprosté oddanosti hudbě, o víře ve vlastní cestu,
přestože často vedla jinudy, než mu všichni doporučili. O tom, jak s elegancí překonat
velké společenské revoluce i životní zvraty. Režisér Šimon Šafránek, držitel Českého lva
za dokument King Skate, vytvořil dynamický portrét hudební legendy s využitím
Žbirkovy otevřené zpovědi, současných záběrů a rozsáhlého archivního materiálu.
Režie: Šimon Šafránek
BOURÁK
Pátek 10. 7. - sobota 11. 7. | 19:00 hod. | vstupné 120 Kč
Sobota 18. 7. | 19:00 hod. | vstupné 100 Kč
ČR, komedie, 110 min., do 12 let nevhodný
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci
zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom
z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života
ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka
a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným
růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého
amerického katalogu na podprdy. A navíc jí za matkou pálí šéf, gangster místního
formátu, kterému evidentně přeskočilo. Tak Kamile dojde, že musí zasáhnout a donutit
mámu konečně šlápnout tátovi na ty jeho špičatý perka! Nebo všechno poletí do luftu.
Komedie o tom, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna městská vyhláška,
sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně naštvaná dcera! Možná, že se zasmějete a
jestli na to máte žaludek, třeba si i zatancujete.
Hrají: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček, Kateřina
Winterová, Jiří Šimek, Petra Nesvačilová, Alena Pajtinková, Kryštof Hádek, Jaromír
Dulava, Ady Hajdu, Petra Polnišová, Milan Ondrík, Jaroslav Róna, Aleš Najbrt
Režie: Ondřej Trojan
LASSIE SE VRACÍ
Neděle 12. 7. | 17:00 hod.
Německo, dobrodružný, 100 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá dvojka po celém okolí.
Nerozluční a neoddělitelní kamarádi se nebojí žádné společné lumpárny a užívají si
idylického života na venkově. Pak ale Floriánův táta přijde o práci a rodina se musí
přestěhovat do malého bytu, kam mají psi přísný zákaz. Všichni jsou zdrcení, ale život
umí být i takový. Verdikt je neúprosný, Lassie musí z domu pryč. Ujme se jí sympatický
hrabě a vezme ji na své panství k severnímu moři na druhém konci země jako dárek pro
svou vnučku. Na první pohled by Lassie nemělo nic chybět. Její věrnost ale nemá hranic, a

jakmile se naskytne příležitost, uteče. Rozběhne se zpátky domů, tam, kde je Florián a jeho
rodina. Vyráží na neuvěřitelné psí dobrodružství, na ohromnou cestu přes celou zemi, na
cestu plnou překážek, hodných lidí, i lidí se zlými úmysly. Přestože je stovky kilometrů
daleko, Lassie žene touha a nic ji nemůže zastavit. Pro všechny má jasný vzkaz: Vracím se
domů.
Režie: Hanno Olderdissen
DALŠÍ JEHŇÁTKO
Středa 15. 7. | 19:00 hod.
Irsko/Belgie/Polsko/USA, drama, 92 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Temný hororový příběh dívky Selah, která se narodila do alternativně žijící náboženské
komunity známé jako „Stádo“. Toto čistě ženské „Stádečko“, tvořené ženami a dívkami v
rozličném věku, žije izolovaně v zemědělské osadě a je vedeno jediným mužem. Svého
vůdce přezdívají „Pastýřem“ a každá z dívek je buď jeho milenkou, nebo dcerou. Náctiletá
Selah je naprosto oddanou stoupenkyní sekty, současně s tím se ale spřátelí se Sarah,
ženou, která pro svou skepsi vůči Pastýřově učení byla z komunity vyloučená. Přijde den,
kdy se Selah dostane pocty účastnit se posvátného rituálu „rození jehňátek“. Ten se pro ní
ale stává zážitkem, který ji navždy změní. Navíc se jí od té doby ukazují zvláštní vize,
které zpochybňují vše, co jí i její sestry Pastýř učí…
Hrají: Michiel Huisman, Raffey Cassidy, Denise Gough, Eve Connolly, Kelly Campbell,
Isabelle Connolly, Ailbhe Cowley, Juliette Crosbie
Režie: Małgorzata Szumowska
JÍT KRÁST KONĚ
Čtvrtek 16. 7. | 19:00 hod.
Norsko/Švédsko/Dánsko, drama, 122 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Listopad 1999. Sedmašedesátiletý Trond žije na samotě a těší se, že i Nový rok 2000 stráví
sám. S příchodem zimy přišel na to, že má souseda, muže, kterého znal v dávném roce
1948. Tehdy v létě bylo Trondovi čerstvých patnáct let a netušil, že jeho otec ho donutí
nést břemeno jeho zrady a zmizení… Bylo to léto, kdy Trond dospěl a ucítil vůni ženy, po
které toužil. Stejné ženy, s níž jeho otec hodlal strávit zbytek života…
Hrají: Stellan Skarsgård, Tobias Santelmann, Jon Ranes, Bjørn Floberg, Danica Curcic, Sjur
Vatne Brean, Gard B. Eidsvold, Pål Sverre Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Jan
Gunnar Røise, Ane Ulimoen Øverli
Režie: Hans Petter Moland
NEŽ SKONČÍ LÉTO
Pátek 17. 7. | 19:00 hod.
Austrálie, drama, 118 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do
průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v
nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou
rodinu vzhůru nohama. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít

každou minutu naplno. Tradiční pravidla a morální poučky letí do koše a rodiče se
rozhodnou dát věcem volný průběh. S lehkostí a originálním humorem vyprávěné
australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách, odkud si film odnesl
několik cen.
Hrají: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Emily Barclay, Essie Davis, Ben Mendelsohn, Andrea
Demetriades, Charles Grounds
Režie: Shannon Murphy
PSÍ KUSY
Neděle 19. 7. | 17:00 hod.
Kanada, animovaný, 87 min., vstupné 80 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném světě plném
nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den. Jednoho dne se ale bude muset
vydat za plot svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani ve snu
nedokázal představit.
Režie: Kevin Johnson
HAVEL
Čtvrtek 23. 7. | 19:00 hod.
ČR, životopisný, 100 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z
jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“
slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému
dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy,
vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s
manželkou Olgou.
Příběh filmu se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu
hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka
za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a
celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film Havel nabízí především
velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho.
Hrají: Viktor Dvořák, Aňa Geislerová, Martin Hofmann, Stanislav Majer, Barbora
Seidlová, Jiří Bartoška, Adrian Jastraban, Pavel Reh, Ján Bavala, Michal Isteník
Režie: Slávek Horák
VÍKEND NA CHATĚ
Pátek 24. 7. | 19:00 hod.
Finsko, komedie, 105 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný původ skrytého zla, zjistí, že existuje
jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě: nemyslet na ni, nevyslovovat ji. Ale jakmile
skryté zlo pronikne do vaší hlavy, je to právě to, co všechno řídí. Existuje způsob, jak se
vymanit z této posedlosti a přežít?

Hrají: Emmi Parviainen, Laura Birn, Christian Hillborg, Eero Milonoff, Paula Vesala, IidaMaria Heinonen, Samuli Niittymäki, Paavo Kinnunen
Režie: Jenni Toivoniemi
VŠECHNA MOJE LÁSKA
Sobota 25 . 7. | 19:00 hod.
Německo, drama, 118 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Příběh sleduje osudy tří sourozenců ve středních letech, kteří si začínají uvědomovat, že
dosavadní cesta životem je ke štěstí nedovede a že je potřeba něco změnit.
Život sourozenců Stefana (41), Julie (44) a Tobiase (34) se na první pohled zdá fajn. Stefan
pracuje jako pilot, má velký byt, rychlá auta a mnoho žen. Až zmizení jeho dcery Vicky ho
vytrhnou z jeho povrchních vztahů a probudí v něm nový a mnohem hlubší druh citu.
Julie a její manžel Christian si užívají pár dní v Itálii, aby trochu prohřáli jejich unavený
vztah. Julie ale brzy zjišťuje, že ani na dovolené se nedokáže vymanit ze svých úzkostných
pečovatelských zlozvyků a místo manželovi věnuje pozornost zraněnému toulavému
psovi. Tobias je otec tří dětí a manžel úspěšné manažerky, který akorát dokončuje
(konečně) svá vysokoškolská studia. To mu jeho sourozenci „zpříjemní“, když na něj
padne úloha pečovatele o nemocného otce. Bude Tobias pokračovat v obětování se pro
druhé, nebo uchopí otěže života pevně do svých rukou? A jak zvládnou tuto „krizi
středního věku“ jeho dva starší sourozenci?
Hrají: Lars Eidinger, Godehard Giese, Valerie Koch, Manfred Zapatka, Nino Porzio,
Christine Schorn, Nele Mueller-Stöfen, Hans Löw, Merle Wasmuth, Franziska Hartmann,
Tinka Fürst, Valerie Pachner, Claudio Caiolo, Mathilde Berger
Režie: Edward Berger
MULAN
Neděle 26. 7. | 17:00 hod.
USA, dobrodružný, 106 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k
obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka,
zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy
na každém kroku své cesty a učí se využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný
potenciál. Tato epická cesta z ní nejen učiní ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i respekt
vděčného národa… a hrdého otce.
Hrají: Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee, Rosalind Chao, Utkarsh
Ambudkar, Tzi Ma, Yoson An, Ron Yuan, Roger Yuan, Jimmy Wong, Pei-pei Cheng,
Nelson Lee, Chum Ehelepola
Režie: Niki Caro
SRDCOVÁ KRÁLOVNA
Středa 29. 7. | 19:00 hod.
Dánsko/Švédsko, drama, 127 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky

Úspěšná právnička Anna žije v krásném moderním domě se dvěma dcerami a manželem,
lékařem Petrem. Její perfektní život ohrozí až příchod Petrova problematického
náctiletého syna z předchozího vtahu, s nímž Anna naváže intimní pouto. Co se zdálo být
pouhým flirtem, se rychle promění ve znepokojivý příběh síly, zrady a zodpovědnosti s
ničivými důsledky…
Hrají: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper, Frederikke Dahl Hansen, Diêm
Camille Gbogou, Mads Wille, Preben Kristensen, Peter Khouri, Ella Solgaard, Mathias
Rahbæk, Marie Dalsgaard, Elias Budde Christensen, Stanley Bakar
Režie: May el-Toukhy
PROXIMA
Čtvrtek 30. 7. | 19:00 hod.
Francie/Německo, drama, 107 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Jako jediná žena ve
vesmírné misi „Proxima" podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje
o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Perfekcionistka Sarah se snaží v práci
podávat stoprocentní a soustředěný výkon, s blížícím se odloučením je to však čím dál
složitější. Strhující příběh matky a dcery má navzdory netradičnímu prostředí univerzální
téma: hledání rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou láskou.
Hrají: Eva Green, Matt Dillon, Lars Eidinger, Alexej Fatějev, Sandra Hüller, Nancy Tate,
Jan Oliver Schroeder, Zélie Boulant
Režie: Alice Winocour
Změna programu vyhrazena.

