
OBEC BOŘETICE 

A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOŘETICE 

 

VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVOU NA 

LETNÍ KINO 
Na základě výsledků Vašeho hlasování v anketě zveřejněné na stránkách 

www.sdh-boretice.wz.cz 

se budou promítat tyto filmy: 

 

VZHŮRU DO OBLAK!, středa 14. 7. 2010 (hodnocení ČSFD – 82 %) 

„Krásu. Hravost. Fantazii. Vzrušení. Smích. Dojetí. Něhu. Úţas. Moudrost. Čistotu. To 

všechno v sobě nese film roku Vzhůru do oblak.“ (zdroj: http://kultura.idnes.cz) 

 

Vzhůru do oblak je příběh o 78letém prodejci balónků Carlovi Fredricksenovi, který si 

konečně splní celoţivotní sen o dobrodruţstvích, kdyţ na svůj domek přiváţe tisíce 

balónků a odletí s ním do divočiny Jiţní Ameriky. Aţ příliš pozdě ale zjistí, ţe se k němu 

potají připojil i původce jeho nejhorších nočních můr: nadšený osmiletý průzkumník 

divočiny jménem Russell. Jejich společná pouť do ztraceného světa, v němţ se setkávají 

s všemoţnými zvláštními, exotickými a překvapivými postavami, je plná humoru, emocí 

a obrovsky nápaditých příhod. Současně se jedná o výroční desátý film studia Pixar.   

 

2BOBULE, pátek 16. 7. 2010  

2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule, kterou vidělo 

v kinech přes 360 000 diváků a která se stala jedním z nejúspěšnějších filmů roku 

2008. 

 

„Slámovka je slámový víno a je to nejlepší, co můţeš udělat.“  

„Víno ze slámy? To bude suchý, ne?“ 

 

„Pokračování filmové komedie Bobule, které nese název 2Bobule, je 

nejnavštěvovanějším titulem v českých kinech.“ (zdroj: http://tn.nova.cz). 

 

ŽENY V POKUŠENÍ, sobota 17. 7. 2010 (hodnocení ČSFD – 74 %) 

Česká obdoba Sexu ve městě!  

 

Návrat Elišky Balzerové na filmové plátno!  

 

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manţelské problémy, jednoho dne 

zjišťuje, ţe se dostala do situace, kterou řeší se svými pacienty…  

 

„Komedie Ţeny v pokušení reţiséra Jiřího Vejdělka získala všechny ceny 32. 

ročníku festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu. 

V novodobé historii festivalu jiný film tak úspěšný zatím nebyl,“ řekla při 

vyhlašování cen ředitelka festivalu Ilona Daňková“. (zdroj: http://kultura.idnes.cz) 

 

 

Promítání vždy po setmění. V případě nepříznivého počasí se kino nekoná! 


