
Změna programu vyhrazena. V případě velice nepříznivého počasí se představení neuskuteční.
Na všechna filmová představení bude vybíráno jednotné vstupné 50 Kč. 

Pokud není uvedeno jinak, všechna představení budou uvedena v českém znění!!!
Nebude-li filmové představení z důvodu nepřízně počasí dohráno, vstupné se nevrací.

Vzhledem ke sníženému vstupnému nebudou přiznávány žádné slevy.

OBČERTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO OBSLUHOU Z KOUPALIŠTĚ!!!
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ČERVENEC
SRPEN 2020(AREÁL KOUPALIŠTĚ DOBRUŠKA)

PÁTEK 3. 7. 

21.30
NA STOJÁKA V KINĚ 
Přijďte se podívat na českou dokumentární komedii. Nejzábavnější nabídka kin proběhne 
Na Stojáka a v úplně novém exklusivním formátu 17D. 17 debilů a mikrofon. Parta komiků 
Na Stojáka připravila jeden jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně nejvíc unikátní večer 
nabitý humorem, natočila ho v roce 2018 a uvádí jej na velkých plátnech kin jako Na Stojáka 
v kině. Ml. přístupný. 90 min.

SOBOTA 4. 7. 

21.30
CENA ZA ŠTĚSTÍ 
Český dramatický film z roku 2019. Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy 
jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské 
Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí 
znovu najít. Ml. přístupný. 92 min.

STŘEDA 8. 7. 

21.30
LOVEní 
Česká romantická komedie. Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu 
a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. 
Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. 
Ml. přístupný. 106 min.

PÁTEK 10. 7. 

21.15
AFTER: POLIBEK 
Dramatický romantický film z roku 2019. Po vašem poprvé už nebude život jako dřív. Hlavní 
hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Příkladná pilná studentka, vzorná dcera, pozorná a věrná 
kamarádka, skvělá studentka prvního semestru s velkými ambicemi a plány do budoucna. 
Její učebnicový životní plán ovšem nepočítal s tím, že se objeví tajemný kluk Harding Scott… 
Ml. přístupný. 106 min.

SOBOTA 11. 7. 

21.15
MIA A BÍLÝ LEV 
Rodinný dobrodružný film z roku 2018 Francie/Německo/JAR. Král přírody, majestátný lev 
jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou 
přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí 
světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného bílého lva. Charlieho. 
Ml. přístupný. 98 min.

STŘEDA 15. 7. 

21.15
VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ 
Dánský dobrodružný fantastický thriller z roku 2019. Výpravná fantasy založená na severských 
bájích a mýtech o Valhalle, kam za doprovodu valkýr přicházejí padlí bojovníci. Odin, Thor, 
Loki a další bohové z Valhally se musí postavit svému osudu a odvrátit Ragnarok, zánik svůj 
i celého světa… Ml. přístupný. 105 min.

PÁTEK 17. 7. 

21.15
AMNESTIE 
Dramatický thriller SR/ČR z roku 2019. Sametová revoluce v roce 1989 přinesla většině 
lidí svobodu, někomu ale přinesla i problémy, a někomu jinému zase příležitost a kariéru. 
Z bývalých prominentů se stávají vězni, z bývalých disidentů a vězňů se přes noc stávají politici 
a lidé s vlivem. Ml. nepřístupný. 130 min.

SOBOTA 18. 7. 

21.15
PAVAROTTI 
Dokumentární životopisný hudební film VB/USA. Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, 
práci a osobu operní legendy Luciana Pavarottiho přinese do kin dokument s jednoduchým 
názvem Pavarotti. Jeho životní příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí sám o sobě 
připomíná operu, vypráví režisér Ron Howard, držitel Oscara za film Čistá duše. 
Ml. přístupný. 114 min.

STŘEDA 22. 7. 

21.15
TICHO PŘED BOUŘÍ 
Americký dramatický sci-fi thriller z roku 2019. Všechna tajemství jednou vyplují na povrch. 
Baker (Matthew McConaughey) toho má asi dost za sebou. Svoje životni rány si léčí v klidu 
a vedru rajského exotického ostrova kdesi v Karibiku. Živí se tu jako rybářský průvodce, má 
svou loď s názvem Ticho před bouří, ve vesnici má domek i milenku (Diane Lane) a nehezkou 
minulost zapíjí v baru. Ticho jeho života rozčísne jako blesk bývalá žena Karen (Anne 
Hathaway). A přinese bouři. 
Ml. nepřístupný. 106 min.

PÁTEK 24. 7. 

21.00
AMUNDSEN 
Dramatický dobrodružný životopisný film Norsko/Švédsko/ČR z roku 2019. Výpravný filmový 
portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako první dosáhl 
se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen? 
Ml. přístupný. 125 min.

SOBOTA 25. 7. 

21.00
AFRIKOU NA PIONÝRU 
Slovenský dokumentární film z roku 2019. Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních 
a hodně starých motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na Pionýru přináší 
ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky žlutým trabantům Dana Přibáně. 
Ml. přístupný. 109 min.

STŘEDA 29. 7. 

21.00
POSLOUCHEJ
Psychologický dramatický thriller ČR z roku 2019. Snímek vypráví příběh mladého páru, který 
vyráží na výlet, aby jejich vztahu dodali novou energii, protože se zdá, že už se vyčerpal 
a spěje k zániku. Dívka má navíc silné podezření, že jí je partner nevěrný, ale nemá pro to 
důkazy. Partnerovo koketní chování vůči jiným ženám ji v tom však utvrzuje… 
Ml. nepřístupný. 77 min.

PÁTEK 31. 7. 

21.00
TERORISTKA 
Česká dramatická komedie z roku 2019. Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva 
Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když 
jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana 
Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, 
ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. 
Ml. přístupný. 95 min.

SOBOTA 1. 8. 

21.00
PLAYMOBIL VE FILMU 
Rodinná animovaná dobrodružná komedie Francie/Německo z roku 2019. Dívka Marla nevěří 
svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový model města. Dokud 
podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak se nestačí divit znovu 
a ještě víc. Ocitla se totiž v animované říši, kde ona sama je... figurkou Playmobil. 
Ml. přístupný. 100 min.

STŘEDA 5. 8. 

21.00
DARIA 
Mysteriózní český thriller z roku 2019. Mladý psychiatr Marek (Jaromír Nosek) a farmaceutka 
Daria (Klára Miklasová) se seznamují přes sociální sítě, ale hned po první osobní schůzce 
přitažlivá femme fatale Daria zmizí. Marek ji objeví až po několika dnech v psychiatrické 
léčebně, kde pracuje jeho matka (Jana Šulcová). V rámci své praxe se ujme jejího případu 
a snaží se rozklíčovat, co se stalo. Ml. nepřístupný. 89 min.

PÁTEK 7. 8. 

20.45
V OBLACÍCH 
Animovaná rodinná dobrodružná německá komedie z roku 2019. Malý Manou je výborný letec 
a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se mohl s celým hejnem 
bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. Nešťastnou náhodou ale skončí jako zmoklá slepice 
v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků a výtky od těch dospělých. 
Ml. přístupný. 88 min.

SOBOTA 8. 8. 

20.45
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT 
Americký mysteriózní thriller z roku 2019. V opuštěném domě úplně na konci města najde 
parta teenagerů knihu, která je strašnější, než cokoliv, co si kdy dovedli představit. Zanechala 
ji tu mladá dívka s hrozivým tajemstvím ještě před tím, než sama beze stopy zmizela. Starobylá 
kniha je plná děsivých příběhů a ještě děsivějších monster, ale není tak úplně ke čtení. 
Ml. přístupný. 107 min.

STŘEDA 12. 8. 

20.45
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
Slovensko česká romantická komedie z roku 2019. Láska má mnoho podob a nakonec si 
najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně 
před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých 
Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. 
Ml. přístupný. 93 min.

PÁTEK 14. 8. 

20.45
RAMBO: POSLEDNÍ KREV 
Americký akční dobrodružný film z roku 2019. John Rambo se konečně vrátil domů. Usadil se 
na ranči v Arizoně a své běsy zabijácké minulosti se snaží vyhnat klidným životem kovboje 
v americkém zapadákově. Najde i pár lidí, které má rád a na kterých mu záleží. Má šanci dojít 
i smíření… Ml. nepřístupný. 100 min.

SOBOTA 15. 8. 

20.30
HODINÁŘŮV UČEŇ 
Česko – Slovenská pohádka. Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří 
duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. 
Čí sudba bude silnější? Ml. přístupný. 102 min.

STŘEDA 19. 8. 

20.30
PŘÍBĚH KOČEK 
Animovaná rodinná dobrodružná komedie – Čína. Kocour Marvin se svým synem Samem 
to vyhráli. Žijí si na vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu 
a vůbec nic jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři využívají jenom ten 
první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít… 
Ml. přístupný. 90 min.

PÁTEK 21. 8. 

20.30
UNIVERSITY A SVOBODA 
Premiéra českého dokumentárního filmu. Celovečerní dokument autorské dvojice 
Piussi / Janeček realizovaný sedm let, reflektuje všechny hlavní problémy světového i českého 
vysokého školství. Ml. přístupný. 70 min.

SOBOTA 22. 8. 

20.30
STAŘÍCI 
Česko – Slovenský dramatický film z roku 2019. Z amerického Oregonu přilétá na pražskou 
Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. 
Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do značné míry odkázaný 
na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád 
z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední 
misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze… 
Ml. přístupný. 92 min.

STŘEDA 26. 8. 

20.30
HELL FEST: PARK HRŮZY 
Americký horor z roku 2018. Představte si, že na Matějské pouti vjedete do strašidelného 
zámku a do klína vám tam spadne nepříjemně skutečná useknutá hlava. Nemůžete ani mluvit, 
ovšem nikoho jiného to nevzrušuje, protože useknutá hlava ke strašidelnému zámku tak nějak 
patří. Ml. nepřístupný. 89 min. 

PÁTEK 28. 8. 

20.30
ŽENY V BĚHU 
Veleúspěšná česká komedie z roku 2019. Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný 
život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají 
těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta… 
Ml. přístupný. 93 min.

SOBOTA 29. 8. 

20.30
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES 
Rodinná fantastická animovaná komedie Norsko/Kanada z roku 2018. Odpradávna leží kdesi 
v hlubokých lesích království trollů. Nikdo z nich nežere děti, ani nedrtí kameny. Mimo dosah 
a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. 
Ml. přístupný. 91 min.

NEDĚLE 30. 8. 

20.30 
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT 
Americká rodinná animovaná komedie z roku 2019. Lední medvědi vynikají silou a obratností 
a žijí samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem. 
Má totiž rád společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým 
a nebezpečným vládcem promrzlých planin docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale ať 
chce nebo nechce… 
Ml. přístupný. 90 min.


