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* F*I*L*M*O*V*É * T*I*P*Y *
NEW YORKU, MILUJI TÌ
støeda 5. kvìtna 2010, od 17.00 a 19.30 hodin
romantický/USA/Francie
Od samého zrodu filmù byl New York jedním z vysnìných filmových mìst. Byl zvìènìn na
filmovém plátnì stovkami rùzných zpùsobù. Teï tu ale je zcela nový, odlišný a zcela
nepopiratelnì romantický pohled na toto mìsto – pohled oèima lásky, ve všech jejích
podobách, od první lásky pøes lásku krátkodobou a komplikovanou až po lásku minulou,
odpíranou, vytouženou a lásku, která trvá navìky. Hrají: Hayden Christensen, Andy Garcia,
Natalie Portman, Orlando Bloom, Christina Ricci..

PEVNÉ POUTO
kvìtna 2010, od 17.00 a 19.00 hodin
thriller/fantasy/USA

støeda 19.
/VB

/NZ

Filmová adaptace knihy Alice Seboldové líèí pøíbìh ètrnáctileté dívky Susie Salmonové. Ta
byla znásilnìna, zavraždìna a její tìlo vrah rozøezal na kusy. Nebe, do kterého se po smrti
mladá Susie dostane, je v podobì støední školy. Odtud má možnost sledovat život své
rodiny, ale i osud vraha, který ji pøipravil o život a který má v plánu opìt vraždit.

PRO DÌTI
DEŠ•OVÁ VÍLA
sobota 22. a nedìle 23. kvìtna 2010,
od 17.00 a 19.30 hodin
pohádka/ÈR

Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Deš•ová víla jde krajem pøevleèená za chudou
ženu. Pozná, že lidé zaèali myslet hlavnì na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro
a láska.Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Jak to vše nakonec dopadne?
Zvítìzí dobro nad zlem?

MILÝ JOHNE
sobota 29. a nedìle 30. kvìtna 2010, od19.30 hodin
romantický/váleèný/USA
John jako mladý se snaží najít rovnováhu mezi ním a jeho otcem. Pøi propustce z armády
potkává Savannah. Stávají se z nich pøátelé potom, co John skoèí pro její kabelku do vody.
U ohnì s vysokoškoláky se seznamuje se Savanniným pøítelem Timem Wheddonem. Po
poèáteèním setkání se John a Savannah opìt sejdou na pláži, kde on ji uèí surfovat. Rychle
se do sebe zamilují. Savannah po setkání s jeho otcem vysvìtluje Johnovi, že otec má
zøejmì Aspergerùv syndrom, a proto je tak odtažitý a vìnuje se stále jenom své sbírce
mincí. John se rozzuøí a uhodí Tima do nosu. Pøed odjezdem zpìt do armády mu Savannah
a Tim odpouštìjí, a John slibuje, že si po své vojenské misi Savannah vezme. Pozdìji
pøijíždí domù a stráví se Savannah noc. Ona mu zanechává dopis, kde mu slibuje svou
lásku. John je š•astný, ale cítí povinnost se vrátit k armádì. Po letech odlouèení Savannah
píše Johnovi další dopis. Kdy bude Milý Johne napsáno naposled?
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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