
Červenec 2020

pátek 3.7. - 19:30 komedie / drama  PREMIÉROVÉ KINO 100,-
MALÁ LEŽ (USA / Čína 2019)
Něžná komedie podle skutečné lži vypráví příběh Newyorčanky Billi a její čínské babičky Nai Nai. Rodina se rozhodne 
zatajit babičce pravdu o jejím zdravotním stavu. Jak to ale udělat, aby Nai Nai nebylo podezřelé, že jí z ničeho nic chtějí 
v Číně navštívit příbuzní z celého světa? Vystrojí se svatba! Co na tom, že mladý synovec svoji „snoubenku“ sotva zná. 
Billi svoji usměvavou babičku miluje, americké tradice jsou jí však již bližší než ty čínské a přetvářka pro ni není 
snadná...

hrají: Awkwafina, Tzi Ma, Ines Laimins, Jim Liu a další
režie: Lulu Wang 100 min.

v původním znění s titulky

nevhodný do 12 let

sobota 4.7. - 15:00 hodin animovaný / komedie   DĚTSKÉ KINO  120,- 
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD (USA / Indie / Jižní Korea / Čína 2019)
Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne! A dovolená to rozhodně nebude. Po vzoru slavných hrdinů 
Indiana Jonese, Lary Croft a především Johnyho Englishe se roztržitý lední medvěd Norm vydává z pohodlí domova 
kolem světa na velké a zábavné dobrodružství. 

režie: Richard Finn, Tim Maltby  90 min.

sobota 4.7. - 19:30 hodin        komedie         PREMIÉROVÉ KINO 130,-
3 BOBULE (ČR 2020)
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. 

hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer a další

režie: Martin Kopp 103 min.

úterý 7.7. - 19:30 hodin       dokument REPRÍZA 100,-
V SÍTI (ČR 2019)
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem otevírá 
tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka obrací 
predátorské taktiky proti jejich strůjcům. 

režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák 100 min.

přístupný od 15 let

pátek 10.7. - 19:30 hodin komedie / drama  PREMIÉROVÉ KINO 100,-
SAMOTÁŘI: OBNOVENÁ PREMIÉRA PO 20 LETECH (ČR / Slovinsko 2000/2020)
Sedm mladých lidí ve věku od 23 do 33 let se na konci devadesátých let ve velkém městě pokouší praktikovat cosi, 
čemu se dříve říkalo milostný vztah. A tak na sebe milostně narážejí a nechávají se  unášet napříč dlouhodobějšími 
či krátkodobějšími vztahy, které je dovedou zpět do samoty. Samotáři kladou otázku, zda v dnešním světě je ještě 
možné trvale milovat a zda dokážeme lásku vzájemně sdílet a naplnit. 

hrají: Jitka Schneiderová, Saša Rašilov, Jiří Macháček, Ivan Trojan a další
režie: David Ondříček 103 min.

přístupný od 15 let


