MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KLÁNOVICE ZVE NA

LETNÍ KINO,

KTERÉ SE BUDE PROMÍTAT POD ŠIRÝM NEBEM
U HALY STAROSTY HANZALA
pondělí 14. června 22 hodin

MEKY, dokumentární/životopisný, ČR/Slovensko, 2020, 80 min

Byl to tehdy jeden z největších šoků naší populární hudby, po čtrnácti nepřetržitých vítězstvích Karla Gotta v anketě Zlatý
slavík mu tuhle nejprestižnější hudební cenu Československa vyfouknul plachý brýlatý outsider, zpěvák Miro Žbirka
z Bratislavy. Psal se rok 1982, Meky zažíval svou vlastní beatlemánii, psal hity, které žijí doteď. Film Meky vypráví o naprosté
oddanosti hudbě, o víře ve vlastní cestu, přestože často vedla jinudy, než mu všichni doporučili. Režisér Šimon Šafránek,
držitel Českého lva za dokument King Skate, vytvořil dynamický portrét hudební legendy s využitím Žbirkovy otevřené zpovědi,
současných záběrů a rozsáhlého archivního materiálu.

úterý 15. června 22 hodin
HAVEL, drama/životopisný, ČR, 2020, 105 min

Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osobností naší historie Václava
Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavný. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. 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. Film Havel nabízí především velký,
vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho.

středa 16. června 22 hodin
3BOBULE, komedie, ČR, 2020, 101 min

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. 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. 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)

čtvrtek 17. června 22 hodin

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY, animovaný/rodinný/povídkový, ČR, 2020, 45 min

Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět. Ten velký, to je Nedvěd, a ten mrňous zase
Miška. Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá věčně hladová bříška.
Příběhy plné vtipu, dobrodružství a ponaučení ocení nejmenší diváci i jejich starší sourozenci a rodiče. Takže
hurá na medvědy!

VÝTĚŽEK Z DOBROVOLNÉHO VSTUPNÉHO BUDE LETOS VĚNOVÁN
LÉKAŘŮM, SESTŘIČKÁM A ZDRAVOTNÍKŮM.

