
10.6.St – v 15.00          /80 min./70,-/česky/příst./

KAREL SVOBODA: 
ŠŤASTNÁ LÉTA
ČR. Život českého hitmakera Karla Svobody plní 
dodnes přední stránky novin, ale i přesto je stále 
obestřen tajemstvím. Jako jeden z mála českých 
hudebních  skladatelů  dokázal  se  svou  hudbou 
dobýt  srdce posluchačů po celém světě.  V roce 
1968 složil  hit  Lady Karneval,  s nímž Karel  Gott 
uchvátil publikum na festivalu v brazilském Rio de 
Janeiru, a oba Karly znal náhle celý svět...

24.6.St – v 15.00  /107 min./70,-/česky/příst.15+/

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
ČR/SR. Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svo-
bodná  třicátnice  se  skvělou  kariérou  a  nejlepší 
kamarádkou Simonou (Tatiana Dyková), které se 
právě obrátil život vzhůru nohama. Simona se po 
rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý 
syn  odchází  žít  k  otci  (Ľuboš  Kostelný).  Tuhle 
pachuť  zažene  seznámením s  výstředním uměl-
cem Viktorem (Janko Popović Volarić), pro kterého 
se  stává  múzou.  Viktor  je  však  posedlý  nejen 
Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako 
vysněný ráj...

8.7.St – v 15.00    /109 min./70,-/česky/příst.15+/

MODELÁŘ
ČR.  Příběh  dvou  kamarádů,  kteří  provozují 
prosperující  půjčovnu  dronů,  se  odehrává  v 
současné  Praze.  Majitel  firmy  přezdívaný  Plech 
(Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých 
penězích  a  neochvějných  jistotách.  Chemik  a 
vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), 
který  se  právě  vrátil  ze  zahraničí,  sní  o 
spravedlnosti  a  osobním  angažmá  v  nápravě 
světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední 
školy  propustkou  do  mnoha  oblastí  lidského 
konání,  kam by  se  jinak  nepodívali.  Mezi  jejich 
klienty  patří  prezidentský  kandidát  i  výtvarníci 
pořádající  happeningy.  Drony ve filmu monitorují 
elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo 
modelek  nebo  sprejují  ze  vzduchu  Petřínskou 
rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne 
využít  dron  k  něčemu  úplně  jinému,  situace  ve 
firmě se začne komplikovat...

22.7.St – v 15.00    /90 min./70,-/česky/příst.12+/

CHLAP NA STŘÍDAČKU
ČR. Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, 
že má její manžel Jiří delší dobu poměr      s jinou 
ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni 
Lenku  navštívit  a  učinit  jí  tak  trochu  netradiční 
návrh. Její plan je přímo skandální. Navrhne jí, aby 
si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa 
na střídačku. Lenka po prvotním šoku souhlasí a 
obě  ženy  představí  tento  nový  způsob  života 
Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc. 
Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, kdy 
je  Jirka  jeden  týden  s  manželkou,  druhý  s 
milenkou,  se  nakonec  může  stát  pro  všechny 
pořádnou  noční  můrou.  Hrají:  Jiří  Langmajer, 
Ivana Chýlková, Iva Janžurová, Lucie Žáčková...



12.8.St – v 15.00          /90 min./70,-/česky/příst./

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
ČR. Film se odehrává v pohádkově zasněžených
Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde 
parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý 
z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika 
dní  dovolené bude někdo z nich čelit  především 
trapasům,  jiný  zas  životním  výzvám  nebo 
změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím 
láskám.. Hrají: Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, 
Jakub  Prachař,  Jiří  Bartoška,  Emília  Vašáryová, 
Ján  Koleník,  Petr  Vaněk,  Gabriela  Marcinková 
nebo Anna Kadeřávková...

26.8.St – v 15.00          /90 min./70,-/česky/příst./

3 BOBULE
ČR. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) 
a Klára (Tereza Ramba) 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  (Lukáš  Langmajer).  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 
(Václav Postránecký)…
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