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začátek promítání vždy ve 21:45 hodin, náměstí Přemysla Otakara II. 
 

7. 7. — Všechno nebo nic 
Komedie / Romantický - Česko / Slovensko, 2017, 107 min 

Režie: Marta Ferencová, Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski, Paweł Deląg, Ondřej Sokol, Zuzana 

Kronerová, Luděk Sobota, Jan Budař a další 

Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v 

centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí 

Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A 

tak hledá toho pravého. Aktivně. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, ale jako plachý, 

citlivý a introvertní gay to má těžké. Životy téhle trojice nakonec stejně zamotá několik mužů. Lindě charismatický 

developer Jakub, který není tím, kým se zdá být. Vandě bývalý profesor z vysoké školy Aladar, jehož je ochotná si vzít, 

"protože ji má rád". A Edo se už zase přizpůsobuje dalšímu příteli, Leovi... Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak, 

než všichni čekali... 

 

8. 7. — Řachanda 
Pohádka - Česko, 2016, 104 min 

Režie: Marta Ferencová, Hrají: Aleš Bílík, Vladimír Polívka, Denisa Pfauserová, Bolek Polívka, Jan Hrušínský, David 

Novotný, Vilma Cibulková, Petr Čtvrtníček, Šárka Vaculíková, Oldřich Kaiser, Tomáš Havlínek a další 

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice 

ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali 

do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se 

ti vrátí. Ale co by to bylo za příběh, kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých postav chyběla láska? A tak se stane, že 

kromě toho, že se princezna Markétka napraví, se také zamiluje do obyčejného Matěje... 

 

9. 7. — Teorie tygra 
Komedie / Drama - Česko, 2016, 101 min 

Režie: Radek Bajgar, Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub Kohák, Pavla Beretová, 

Iva Janžurová, Anna Čtvrtníčková, Arnošt Goldflam, Jan Novotný, Klára Melíšková a další 

Veterinář Jan už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička 

totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho 

přání a touhu, v dobré víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. A Janovi začíná být jasné, 

že je na té samé cestě. Jeho žena Olga se totiž řídí stejnou teorií malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že 

za štěstí svého muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže, nechce, neumí. Jednoho dne 

jej napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu nad svým životem. Tato revolta je ale hodně netradiční. 

 

10. 7. — Trabantem do posledního dechu 
Dokumentární / Road movie - Česko / Slovensko, 2016, 96 min 

Režie: Dan Přibáň, Hrají: Dan Přibáň, Vojtěch Duchoslav, Dominika Gawliczková, Jakub Koucký, Zdeněk Krátký, Marek 

Duranský, Marek Slobodník, Kristína Madajová, Radoslaw Jona, Marcin Obałek, David Novotný 

Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. 

Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků 

vyrazily z australského Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a 

Thajsko. 
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