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

7. 7. — Anděl páně 2 
Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy - Česko / Slovensko, 2016, 95 min 

Režie: Jiří Strach, Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Anna Čtvrtníčková, Vica Kerekes, Vojtěch Dyk, Boleslav Polívka, Marian 

Labuda st., Viktor Preiss, Stanislav Majer, Marek Taclík a další 

 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný 

pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen 

Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho 

kamarád čert - pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše 

se zamotají do podivuhodného reje. Než se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké 

dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi. 

 

8. 7. — Špunti na vodě 
Rodinný / Komedie - Česko, 2017, 83 min 

Režie: Jiří Chlumský, Hrají: Hynek Čermák, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jana 

Kvantiková, Filip Antonio a další 

 Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak 

trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za 

starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou 

mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Ženám dochází trpělivost a zanechávají pány napospas 

dětem a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a tak nyní již desetičlenná expedice vyplouvá na 

dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků... 

 

9. 7. — Bezva ženská na krku 
Komedie / Romantický - Česko, 2016, 97 min 

Režie: Tomáš Hoffman, Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Tereza Kostková, 

Jenovéfa Boková, Václav Postránecký, Matouš Ruml a další 

Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla. Ovšem jen do té 

doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Eliška se rozhodne začít od nuly jako 

učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným 

Božíčkem, který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil". Jeho jízlivost a hulvátství 

může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také 

momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit… 

 

10. 7. — Bajkeři 
Komedie - Česko, 2017, 95 min 

Režie: Martin Kopp, Hrají: Adam Mišík, Hana Vágnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta, Celeste Buckingham, 

Štěpánka Fingerhutová, Esther Lubadika, Julie Šurková, Pavel Nečas a další 

Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na 

nátlak rodičů jsou donuceni vydat se na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je 

skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené 

akční hrdinky počítačových her a další zážitky. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem, se dá zvládnout 

nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také sok v lásce. 
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