Program Letního kina Hrušovany nad Jevišovkou od 22. května do 27. června 2009
Pá 22.5.
21:00

MARLEY A JÁ
(Marley & Me)

So 23.5.
21:00

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
(The Tale of Desperaux)

So 30.5.
21:15

MADAGASKAR 2: ÚTĚK DO
AFRIKY
(Madagascar: Escape 2 Africa)

Pá 5.6.
21:15

POHÁDKY NA DOBROU NOC
(Bedtime Stories)

So 6.6.
21:15

SEDM ŽIVOTŮ
(Seven Pounds)

Pá 12.6.
21:15

EL PASO

So 13.6.
21:15

VALKÝRA
(Valkyrie)

Pá 19.6.
21:30

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
(Fast & Furious)

So 20.6.
21:30

HOTEL PRO PSY
(Hotel for Dogs)

Pá 26.6.
21:30

PÁTEK TŘINÁCTÉHO
(Friday the 13th)

So 27.6.
21:30

LÍBÁŠ JAKO BŮH

Komedie / Rodinný / Romantický / Drama
Novomanželé John a Jenny Groganovi (Owen Wilson a Jennifer Aniston) se
rozhodnou, že opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život na slunné
Floridě. A aby těch změn nebylo málo, pořídí si roztomilého, šestikilového
labradora Marleyho, který se během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj,
plný nezkrotitelné energie.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Komedie
„Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvou pro oči i pro duši.“ Když tahle
mluví o adaptaci jedné z nejoblíbenějších dětských knížek současnosti sama
autorka předlohy, hodně to znamená. Kate DiCamillo, která svým dobrodružným
příběhem o malém myšákovi, toužícím konat velké skutky, způsobila celosvětový
literární poprask, pevně věří, že stejný zájem vyvolá i filmové zpracování.
Animovaný / Akční / Rodinný / Komedie
K natočení animované komedie Madagaskar 2 měli její tvůrci dva dobré důvody.
Prvním bezpochyby byly tržby, které film vynesly na první místo žebříčku
úspěšnosti rodinných snímků roku 2005. Druhým důvodem se stal fakt, že hlavní
hrdinové, hýčkané hvězdy newyorské zoo, tragicky zakysli na titulním ostrově u
afrických břehů a takový osud jim žádný divák určitě nepřál. Jenže pokračování
jim připravilo taková dobrodružství, že ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt
na Madagaskaru tou příjemnější variantou.
Fantasy / Komedie / Rodinný
Pohádky na dobrou noc je dobrodružná komedie, ve které Adam Sandler ztvárnil
Skeetera Bronsona, hotelového údržbáře, jehož život se navždy změní
v okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky, které své neteři a svému synovci vypráví
na dobrou noc. Když se své rodině pokusí pomoci vyprávěním jednoho
fantastického příběhu za druhým, vypukne zásluhou neočekávaného přispění dětí
naprosté šílenství.
Drama
Režisér Štěstí na dosah a oscarový Will Smith přinášejí poutavý a napínavý příběh
muže s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit své hříchy tím, že
zásadním způsobem změní život sedmi cizích osob. Jakmile se do toho pustí, nic
ho nemůže odradit. Alespoň si to myslí. Ale Ben Thomas neměl nikdy tušení, že
se do jedné z oněch osob zamiluje - a že právě ona ho začne měnit.
Drama
Film „El paso“ diváka zavede do kotle vášní, emocí a živelnosti. Režisér Zdeněk
Tyc se po úspěšných „Smradech“ už podruhé vrací do světa Romů, který v nás
zpravidla vzbuzuje strach a rozpaky, přestože o něm vlastně vůbec nic nevíme…
„El paso“ je inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí.
Filmová rodina Horváthových má dětí sedm. Příběh začíná okamžikem nečekané,
tragické smrti otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná
udržet svou početnou rodinu pohromadě za každou cenu, jenže zoufale
nepřipravená.
Válečný / Historický / Thriller / Drama
Dlouho očekávaný, napínavý film Valkýra, vypráví skutečný příběh plukovníka
Clause von Stauffenberga (T. Cruise), který stál v čele rozsáhlého
protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera
a odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků od moci.
Akční
Dokonale poladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní
osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak by
fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné akční série, jehož název je tentokrát
modifikovaný do podoby Rychlí a zběsilí. S předchozí částí, která se odehrávala v
Tokiu, v prostředí vyznavačů školy smyku, čtyřku spojuje jenom jméno režiséra
Justina Lina a hlavní hvězda Vin Diesel, která si půdu pro návrat v Tokijské jízdě
připravila cameo roličkou.
Komedie / Rodinný
Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi
(Emma Roberts) a Bruce (Jake T. Austin) moc dobře uvědomují. Problém je o to
aktuálnější, že se tihle sirotci dostali do spárů pěstounů, kteří zvířata přímo
nenávidí. Výchozí situace pro filmovou adaptaci slavné stejnojmenné knížky
nemohla být vyhrocenější.
Horor
Země v okolí letního tábora Crystal Lake je nasáklá krví. Deset dílů kultovního
hororu Pátek třináctého si vybralo svou daň v podobě životů mnoha teenagerů,
kteří byli v nesprávný čas na nesprávném místě. Deset dílů také zcela vyčerpalo
scenáristickou invenci, takže zpočátku výborná hororová série nabírala čím dál
negativnější nádech. Dvacet devět let po jedničce proto spojili síly produkující
Michael Bay a režírující Marcus Nispel, kteří už dokázali resuscitovat Texaský
masakr motorovou pilou, a natočili legendární horor znovu.
Komedie / Romantický
Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na
gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se
studenty i kolegy ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají
v osobním životě. Rozvětvená rodina k tomu poskytuje dostatek příležitostí.
Soužití v jednom bytě s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem Karlem,
problémy ovdovělé sestry Kristýny, manželské karamboly syna Adama i pozdní
lásky babičky Alžběty - to všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní
život a vlastní city jaksi nezbývá čas…

Změna programu vyhrazena!
Tit – české titulky, Dab – český dabing, Cz – původní české znění

☺ – mládeži přístupný, 12 – do 12 let nevhodný, 15 – do 15 let nepřístupný

Tit, 111 min

☺

Dab, 94 min

☺

Dab, 90 min

☺

Dab, 99 min

☺

Tit, 123 min
12

Cz, 98 min

☺

Tit, 120 min
12

Tit, 107 min
12

Tit, 100 min

☺

Tit, 98 min
15

Cz, 110 min

☺

