FILMOVÉ TIPY
MAMAS & PAPAS
sobota 5. a nedìle 6. èervna 2010, od 19.30 hodin
Intimní velkofilm režisérky Alice Nellis. Ètyøi pøíbìhy filmu tvoøí mozaiku osudù nìkolika
manželských èi partnerských dvojic, které v urèitém zlomovém bodì života øeší otázky chtìného,
nechtìného, vytouženého nebo zmaøeného rodièovství. Zámìrem scénáristky a režisérky Alice
Nellis je ukázat pomocí soubìžného vyprávìní nìkolika pøíbìhù, že problém moderního
rodièovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy. Domácí režisérka
èíslo jedna opìt pøichází s pøíbìhem, který se mùže dotknout divákù bez ohledu na vìk èi
postavení. Každý z vyprávìných pøíbìhù o touze po dítìti, osudovém rozhodnutí, zda dítì mít èi
nemít nebo snaze vyrovnat se s nástrahami, které pøed nás život postavil, mùže být právì
ten váš.
Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franìk, Filip Èapka, Zuzana Èapková, Natalia Volkova, Ivan
Shvedoff, Michal Èapka, Marika Procházková, Martha Issová...

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
sobota 12. a nedìle 13. èervna 2010, od 19.30 hodin
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzaèních pøíbìhù dìtských
knížek o Mikulášovi se v hrané verzi koneènì dostávají na filmová plátna. Za 50 let od vydání první
knihy si Mikuláše a jeho zbìsilé spolužáky oblíbily generace dìtí po celém svìtì i u nás.

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ÈASU
sobota 19. a nedìle 20. èervna 2010, od 19.30 hodin
Od týmu, který pøinesl trilogii Piráti z Karibiku na velké plátno, pøedstavují Walt Disney Pictures
a Jerry Bruckheimer Films film Princ z Persie: Písky èasu, epické akèní dobrodružství, zasazené
do tajuplné Persie. Líný princ (JAKE GYLLENHAAL) i pøes váhání spojí síly se záhadnou
princeznou (GEMMA ARTERTON) a spolu bojují proti temným silám, aby ochránili starovìkou
dýku, která mùže osvobodit Sands of Time - dar od bohù, který mùže vrátit èas a umožnit jejímu
vlastníkovi vládnout svìtu.

PRO DÌTI
KUKY SE VRACÍ
støeda 23. èervna 2010, od 17.00 a 19.30 hodin
Kuky se vrací, film scénáristy a režiséra Jana Svìráka, je dobrodružný i poetický rodinný pøíbìh,
v nìmž ovšem hlavní role pøebírají hrdinové ze svìta dìtské pøedstavivosti. Šestiletý Ondra trpí
astmatem, a tak ze “zdravotních dùvodù“ musí pryè i jeho oblíbená hraèka - rùžový medvídek
Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, zaène pracovat Ondrova fantazie, v níž
prožívá medvídkovy pøíbìhy v neznámém pøírodním svìtì. Je to ale opravdu jen sen malého
kluka a nebo se Kuky skuteènì vydal za nejvìtším dobrodružstvím svého plyšového života?

EXMANŽELKA ZA ODMÌNU
sobota 26. a nedìle 27. èervna 2010, od 19.30 hodin
Na Milo Boyda (Gerard Butler), smolaøského lovce odmìn, se usmìje štìstí, když dostane za
úkol vystopovat a pøedat spravedlnosti svou bývalou manželku, reportérku Nicole Hurley
(Jennifer Aniston). Domnívá se, že ho èeká snadná odmìna, ale když mu Nicole zmizí, aby
sledovala stopu vražedného spiknutí, uvìdomuje si, že nic, co se týká jeho a Nicole, není
jednoduché. Oba bývalí partneøi neustále stupòují finty, kterými se jeden druhého snaží obelstít
– do chvíle, než zjistí, že jim jde obìma o život. Možná se domnívali, že splnit manželský slib
lásky, vìrnosti a vzájemného respektu byl úkol nad jejich síly. Pokud ale chtìjí pøežít, budou
muset spoleènì pøekonat nástrahy mnohem vìtší.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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