
 

Žďár nad Sázavou

 

Čadíci osvěží horké léto Bobulemi
Letos při promítání pod širým nebem zaručeně dostanete chuť na víno a Terezu 
Voříškovou.

Ať je horko, nebo padají kroupy, přijedou Čadíci. Léto ve Žďáru má už roky spolehlivý bod. 
Jedna ze tří po Česku kočujících maringotek nevynechá město pod Zelenou horou na své pouti ani 
letos. Kinematograf bratří Čadíků bude na náměstí Republiky parkovat od 25. do 27. července. 

Od neděle do úterý po setmění, v červenci tedy mezi čtvrt a půl desátou, nabídne Žďárským tři 
filmy z české produkce. „Těšit se můžete na letní komedii od režiséra Tomáše Bařiny, který vás ve 
filmu Bobule zavede na moravské vinice a stejně tak i na jeho volné pokračování 2 Bobule od 
režiséra 
Vlada Lanného,“ lákají organizátoři. 

Vedle úspěšných filmů s krásnou Terezou Voříškovou a rozpustilým Kryštofem Hádkem uvidí 
diváci ve Žďáru ještě romantickou komedii Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh. Režisérka 
populárních rodinných 
snímků tentokrát vyměnila hlavní hrdiny. 

Mnohem větší pozornosti než dětem se v jejím, zatím posledním, filmu dostalo rodičům a 
prarodičům. Obsazení je však i tentokrát hvězdné. V hlavních rolích se tak objeví třeba Jiří 
Bartoška, kterého Poledňáková v jedné scéně dokonce donutila k běhu, Eva Holubová, Oldřich 
Kaiser či Milan Šteindler coby veselý řidič sanitky. 

Koho atmosféra promítání pod širým nebem zaujme, může vyrazit za Čadíky do Hlinska, kam se 
kinematograf vydá hned ze Žďáru. ¨ 

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Konto Bariéry. Loni Čadíci vybrali na turné 
šest set tisíc korun, což bylo v historii sedmnácti ročníků dosud nejvíc. Diváci, kteří přispějí 
alespoň padesáti 
korunami, dostanou symbol nadace – červený klaunský nos. 

S ČÍM LETOS PŘIJELI ČADÍCI  
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Festival rozproudí punkoví "Visáči"  
Organizátoři sobotního festivalu Pod 
Zelenou horou si… 

 

Festival dokumentů dal o sobě vědět 
Čtrnáctý ročník Mezinárodního festivalu 
dokumentárních… 

 

Afri čané budou vábit dešťová mračna 
Soubor Yiasa představí v Jihlavě mladou 
krev ve zbrusu… 

 

Poslední červnový víkend patří sborům 
Třiapadesátý ročník festivalu sborového 
zpěvu slibuje… 
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NEDĚLE Bobule (2008, 90 minut) 
Letní komedie Tomáše Bařiny s mottem „nevinně o víně“, při které určitě dostanete chuť na 
burčák a Terezu Voříškovou. 

PONDĚLÍ 2 Bobule (2009, 100 minut) 
Volné pokračování komedie s Kryštofem Hádkem a Lukášem Langmajerem v hlavních rolích opět 
míří na jižní Moravu. 

ÚTERÝ 
Líbáš jako Bůh (2008, 116 minut) Romantická komedie Marie Poledňákové je plná známých 
tváří. 

• Začátek promítání je po setmění, v červenci tedy kolem 21.30. 

Jiří Bárta

Další z rubriky
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