01.7.
KALIFORNSKÝ SEN

Když se rozhodnete jít za svým snem, připravte se, že to může bolet. Hvězda
série Padesát odstínů hledá svůj sen ve stejnojmenné hudební romanci.
USA, 2020 | hrají D. Johnson, T. E. Ross, J. D. Raphael | režie N. Ganatra
ﬁlm s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 113 minut

02.-05.7.
3BOBULE

23.-26.7.
VZHŮRU ZA SNY

18:00

Život dvanáctileté Míny se obrátí vzhůru nohama hned nadvakrát. Poprvé, když proti své vůli dostane nevlastní sestru Jenny. A pak podruhé,
když ve spaní během jednoho snu objeví senzační tajemství. Přijde totiž
na to, jak vlastně sny vznikají. Díky šťastné nehodě zjistí, že svět snů má
podobu nekonečných filmových studií, které připomínají Hollywoodskou
továrnu na sny.
Dánsko, 2020 | v originálním znění E. Koppel, R. Botoft, M. Buch | režie
K. H. Jensen
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 81 minut

Kalifornský sen

18:00

Honza a Klára se stali rodiči a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky. A navíc pro Kláru
s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní.
ČR, 2020 | hrají T. Ramba, K. Hádek, L. Langmajer | režie M. Kopp
přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč • 103 minut

06.7.
VÍKEND NA CHATĚ

27.-29.7.
MULAN

3Bobule

18:00

Stará láska nerezaví a dávné křivdy se jen tak nehojí – rčení jehož pravdivost
stoupá s mírou vypitého alkoholu. Tahle komedie o partě přátel, jež se po
letech znovu schází na chatě na víkendové oslavě, vás o tom přesvědčí.
Finsko, 2020 | hrají E. Parviainen, L. Birn, Ch. Hillborg | režie J. Toivoniemi
ﬁlm s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 100 Kč • 118 minut

07.-08.7.
V SÍTI

18:00

Víkend na chatě

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment,
který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na
internetu.
ČR, 2019 | režie V. Klusák, B. Chalupová
nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 100 Kč • 100 minut

09.7.
NEŽ SKONČÍ LÉTO

18:00
Než skončí léto

Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. S lehkostí a originálním humorem vyprávěné australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách.
Austrálie, 2019 | hrají E. Scanlen, T. Wallace, E. Barclay | režie S. Murphy
ﬁlm s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 100 Kč • 120 minut

10.-12.7.
MEKY

18:00

Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho život zná ale málokdo. Energický portrét představuje zpěváka z těsné blízkosti, otevřeně
a upřímně a v nečekaných souvislostech i s humorem. Film natočil Šimon
Šafránek, který za svůj předchozí dokument King Skate získal Českého lva.
ČR, Slovensko, 2020 | režie Š. Šafránek
přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 80 minut

13.–19.7.
3BOBULE

Mulan

18:00

Honza a Klára se stali rodiči a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky. A navíc pro Kláru
s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní.
ČR, 2020 | hrají T. Ramba, K. Hádek, L. Langmajer | režie M. Kopp
přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč • 103 minut

20.–22.7.
V SÍTI: ZA ŠKOLOU

Havel

18:00

Speciální verze ﬁlmu V SÍTI vhodná pro diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu
rodičů nebo jiné dospělé osoby. Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se
připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě.
ČR, 2019 | režie V. Klusák, B. Chalupová
nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 100 Kč • 63 minut

Meky

18:00

18:00

Když císař Číny nařídí, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě
k obraně země před nájezdníky, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo nemocného otce. V přestrojení za muže překonává
nástrahy 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…
USA, 2020 | hrají Y- Liu, D. Yen, J. Li | režie N. Caro
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 106 minut

30.-31.7.
HAVEL

18:00

Celovečerní ﬁlm Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší
historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností.
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.
ČR, 2020 | hrají V. Dvořák, A. Geislerová, M. Hofmann | režie S. Horák
nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 100 minut

