
Programové schéma tematického kanálu Film Europe pro období 17. – 24. listopadu 2011 

 

17.11.2011 - ČTVRTEK 

 

20:00 Paříži, miluji Tě - Paris, je t'aime 

Drama 

(Francie / Německo / Švýcarsko - 2006 - 116 min.) 

Režie: Alexander Payne, Alfonso Cuarón, Bruno Podalydés, Christopher Doyle, Daniela Thomas, 

Emmanuel Benbihy, Ethan Coen, Frédéric Auburtin, Gérard Depardieu, Gurinder Chadha, Gus Van 

Sant, Isabel C ... 

Hrají: Bruno Podalydés, Elias McConnell, Florence Muller, Leila Bekhti, Marianne Faithfull 

***V Paříži, miluji Tě se sešli světoznámí režiséři, mezi něž patří bratři Coenovi, Gus Van Sant, 

Gurinder Chadha, Wes Craven, Walter Salles, Alexander Payne a Olivier Assayas, aby společně ukázali 

Paříž způsobem, jaký tu ještě nebyl. Natočen lidmi stejně kosmopolitními jako město samo. Americký 

turista vidí rasové napětí a paranoidní vize města. Mladá emigrantka pracuje v buržoazním prostředí. 

Americká hvězdička natáčí film. Muž neví, zda být s manželkou nebo milenkou. Mladík pracuje v 

tiskárně a touží po jiném muži. Otec se pere se vztahem ke své dceři. Pár se snaží okořenit svůj 

sexuální život. To je jen pár zážitků, které tvoří PAŘÍŽI, MILUJI TĚ. 

 

22:00 Dobyvatelé barmské džungle - Vinyan 

Drama 

(Austrálie / Belgie / Francie / Velká Británie - 2008 - 93 min.) 

Režie: Fabrice Du Welz 

Hrají: Amporn Pankratok, Emmanuelle Béart, Julie Dreyfus, Petch Osathanugrah, Rufus Sewell 

***Neschopni akceptovat ztrátu svého syna v katastrofickém Tsunami v roce 2005, Jeanne a Paul 

zůstávají žít v Thajsku. Jeanne, upnutá k faktu, že tělo jejich syna nikdy neobjevili, utvrzuje sama sebe, 

že jejich syn byl po katastrofě unesen překupníky drog a stále žije. Paul je skeptický, ale nemá sílu 

sebrat své ženě poslední naději. Oba se vydávají na hrozivou cestu tropickou džunglí ovládnutou 

piráty - ve své paranoie objevují nadpřirozenou říši, kde mrtví nejsou nikdy skutečně mrtví a kde se 

noční můry a posedlost protínají s hrůzostrašnou realitou. 

 

 

23:35 Intimita - Intimité 

Erotický 

(Francie / Německo / Španělsko / Velká Británie - 2000 - 115 min.) 

Režie: Patrice Chéreau 

Hrají: Alastair Galbraith, Kerry Fox, Mark Rylance, Philippe Calvario, Susannah Harker 

***Přichází k němu jednoho středečního odpoledne. Milují se. Nemluví spolu, přesto se mezi nimi 

něco důležitého odehrává. Příští týden, ve stejnou hodinu, stojí znovu za dveřmi. Rychle se navzájem 

svlékají. Beze slova. Stává se sex jedním ze způsobů mezilidské komunikace a setkávání? Francouzský 

režisér Patrice Chéreau využil literární předlohy britského autora indického původu Hanifa 

Kureishiho, aby natočil film, který sice vzbudil pozornost kvůli svým naprosto otevřeným sexuálním 

scénám, přesto jeho ústředním tématem je samota, základní otázky existence mezi ostatními a 

nesnadnost mezilidské komunikace. 

 



 

01:35 Dobyvatelé barmské džungle - Vinyan 

Drama 

(Austrálie / Belgie / Francie / Velká Británie - 2008 - 93 min.) 

Režie: Fabrice Du Welz 

Hrají: Amporn Pankratok, Emmanuelle Béart, Julie Dreyfus, Petch Osathanugrah, Rufus Sewell 

***Neschopni akceptovat ztrátu svého syna v katastrofickém Tsunami v roce 2005, Jeanne a Paul 

zůstávají žít v Thajsku. Jeanne, upnutá k faktu, že tělo jejich syna nikdy neobjevili, utvrzuje sama sebe, 

že jejich syn byl po katastrofě unesen překupníky drog a stále žije. Paul je skeptický, ale nemá sílu 

sebrat své ženě poslední naději. Oba se vydávají na hrozivou cestu tropickou džunglí ovládnutou 

piráty - ve své paranoie objevují nadpřirozenou říši, kde mrtví nejsou nikdy skutečně mrtví a kde se 

noční můry a posedlost protínají s hrůzostrašnou realitou. 

 

 

03:15 Intimita - Intimité 

Erotický 

(Francie / Německo / Španělsko / Velká Británie - 2000 - 115 min.) 

Režie: Patrice Chéreau 

Hrají: Alastair Galbraith, Kerry Fox, Mark Rylance, Philippe Calvario, Susannah Harker 

***Přichází k němu jednoho středečního odpoledne. Milují se. Nemluví spolu, přesto se mezi nimi 

něco důležitého odehrává. Příští týden, ve stejnou hodinu, stojí znovu za dveřmi. Rychle se navzájem 

svlékají. Beze slova. Stává se sex jedním ze způsobů mezilidské komunikace a setkávání? Francouzský 

režisér Patrice Chéreau využil literární předlohy britského autora indického původu Hanifa 

Kureishiho, aby natočil film, který sice vzbudil pozornost kvůli svým naprosto otevřeným sexuálním 

scénám, přesto jeho ústředním tématem je samota, základní otázky existence mezi ostatními a 

nesnadnost mezilidské komunikace. 

 

 

18.11.2011 - PÁTEK   

 

11:45 Hitler v Hollywoodu - Hitler a Hollywood 

Drama 

(Belgie / Francie - 2010 - 81 min.) 

Režie: Frédéric Sojcher 

Hrají: Francois Morel, Maria de Medeiros, Michael Lonsdale, Micheline Presle, Wim Willaert 

***Biografický dokument o Micheline Presle se mění v napínavé pátrání po dlouho skryté pravdě o 

evropské kinematografii. Tento ironizující dokumentární thriller odhaluje netušené spiknutí 

Hollywoodu proti evropskému filmovému průmyslu. Ve filmu se objevuje mnoho režisérů a hvězd, 

čím z něj dělají prvotřídní kousek pro milovníky filmu. 

 

 

13:10 Dům košaté lásky - Haarautuvan rakkauden talo 

Komedie 

(Finsko - 2009 - 103 min.) 

Režie: Mika Kaurismäki 



Hrají: Anna Easteden, Antti Reini, Elina Knihtilä, Hannu-Pekka Björkman, Tommi Eronen 

***V této komedii finského režiséra Mika Kaursimäkiho se zatrpklé manželství mění na čím dál 

podivnější hru. Juhani je rodinným psychoterapeutem a Tuula je profesionální konzultantkou. Jsou 

dlouholetí manželé, ale jejich vztah už vyhasl a rozhodnou se, že je čas se rozejít. Juhani a Tuula věří, 

že jsou dostatečně inteligentní a uvědomělí na to, aby sdíleli společný domov, než se rozvod vyřeší. 

Ale jeden večer Juhanimu jeho kamarád Pekka poradí, aby využil svojí nově získanou svobodu a 

Juhani si najde novou známost a přivede jí domů. Tuula tiše zuří a rozhodne se mu to vrátit a začne 

chodit s pohledným pilotem. Juhani nechce zaostat, ale když se ukáže, že jeho známost je známostí 

pouze na jednu noc, má potíže najít si novou přítelkyni. Přes svojí matku a nevlastního bratra si 

Juhani najme prostitutku Ninu, která má vystupovat jako jeho nová přítelkyně. V této stupňující se 

citové válce se však věci zkomplikují, když prostitutka pracující pro Juhaniho matku zmizí společně s 

velkým obnosem peněz. 

 

 

15:00 Kurz negativního myšlení - Kunsten a tenke negativt 

Komedie 

(Norsko - 2006 - 76 min.) 

Režie: Bard Breien 

Hrají: Fridtjov Saheim, Henrik Mestad, Kari Simonsen, Kjersti Holmen, Marian Ottesen 

***Geirrovi je třiatřicet. Před dvěma lety měl autonehodu, od té doby nemůže chodit a je 

impotentní. Jeho žena Ingvild, ve snaze zachránit manželství v krizi, pozve na delší návštěvu skupinu 

tělesně postižených, které vede agilní psycholožka Tori. Dosud sebedestruktivní milovník Johnnyho 

Cashe a válečných filmů se vzbouří proti nevítané invazi „pozitivní“ energie a za pomoci místy až 

brutální upřímnosti se pokusí ovládnout situaci. Uvnitř zánovního domu v poklidné čtvrti dochází 

během jedné noci k zúčtování s falešnou upřímností, dusivým soucitem a zdánlivě osvědčenými 

metodami léčby duše. Debutující režisér smísil známou formuli skandinávského psychologického 

dramatu o mezilidských vztazích se sarkasticky černou komedií syrového kvazidokumentárního 

vzhledu. Originálnímu tvaru přidává na atraktivitě hudební doprovod pro rockové fajnšmekry 

(Steppenwolf, Nina Simone či zmíněný Johnny Cash). 

 

 

16:20 Paříži, miluji Tě - Paris, je t'aime 

Drama 

(Francie / Německo / Švýcarsko - 2006 - 116 min.) 

Režie: Alexander Payne, Alfonso Cuarón, Bruno Podalydés, Christopher Doyle, Daniela Thomas, 

Emmanuel Benbihy, Ethan Coen, Frédéric Auburtin, Gérard Depardieu, Gurinder Chadha, Gus Van 

Sant, Isabel C ... 

Hrají: Bruno Podalydés, Elias McConnell, Florence Muller, Leila Bekhti, Marianne Faithfull 

***V Paříži, miluji Tě se sešli světoznámí režiséři, mezi něž patří bratři Coenovi, Gus Van Sant, 

Gurinder Chadha, Wes Craven, Walter Salles, Alexander Payne a Olivier Assayas, aby společně ukázali 

Paříž způsobem, jaký tu ještě nebyl. Natočen lidmi stejně kosmopolitními jako město samo. Americký 

turista vidí rasové napětí a paranoidní vize města. Mladá emigrantka pracuje v buržoazním prostředí. 

Americká hvězdička natáčí film. Muž neví, zda být s manželkou nebo milenkou. Mladík pracuje v 

tiskárně a touží po jiném muži. Otec se pere se vztahem ke své dceři. Pár se snaží okořenit svůj 

sexuální život. To je jen pár zážitků, které tvoří PAŘÍŽI, MILUJI TĚ. 



 

 

18:20 Dva ve vlně - Deux de la Vague 

Dokumentární 

(Francie - 2010 - 93 min.) 

Režie: Emmanuel Laurent 

Hrají: Anouk Aimée, Charles Aznavour, Jacqueline Bisset, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Aumont 

***Byli to nerozluční přátelé. Psali o filmu radikálně a bez předsudků. Dali vzniknout filmovému 

hnutí, které natrvalo změnilo klima světového filmu. Objevili pro film Jean-Paul Belmonda. Dokázali 

dokonce zrušit na jeden rok festival v Cannes. Spolu se svými souputníky udali tón francouzské 

kinematografii druhé poloviny dvacátého století. Řeč je o François Truffautovi a Jean-Luc Godardovi. 

Tvůrcích filmů jako Jules a Jim, Nikdo mě nemá rád nebo U konce s dechem. Dokument, kterým nás 

provází mladičká hvězda evropského filmu Isild le Besco se věnuje především vzrušené atmosféře 

začátku šedesátých let a společné cestě obou režisérů ke slávě až jejich následnému dramatickému a 

nenávistnému rozchodu. 

 

 

19:55 Control - Control 

Biografický 

(Austrálie / Japonsko / Velká Británie / USA - 2007 - 117 min.) 

Režie: Anton Corbijn 

Hrají: Alexandra Maria Lara, James Pearson, Joe Anderson, Sam Riley, Samantha Morton 

***Anton Corbijn, který se vypracoval na tvorbě hudebních videoklipů předních světových kapel, se 

pustil do biografického dramatu o svém oblíbenci Ianu Curtisovi, legendárním frontmanovi post-

punkových Joy Division. Snímek s bohatou hudební složkou podle knižní předlohy Curtisovy manželky 

zaujme i diváky, kteří se s Joy Division doposud nesetkali. 

 

 

22:00 Bronson - Bronson 

Akční 

(Velká Británie - 2008 - 89 min.) 

Režie: Nicolas Refn 

Hrají: Gordon Brown, Katy Barker, Kelly Adams, Luing Andrews, Tom Hardy 

***Stylizovaná filmová biografie notorického násilníka a nejslavnějšího britského vězně, který si 

přezdívá Charles Bronson. Strhující snímek autora kultovního Dealera byl podle mnohých 

jednoznačně nejpozoruhodnějším filmem festivalu Sundance 2009. 

 

 

23:35 Zvrácený - Irréversible 

Krimi 

(Francie - 2002 - 94 min.) 

Režie: Gaspar Noé 

Hrají: Albert Dupontel, Jo Prestia, Monica Bellucci, Vincent Cassel 



***Mladá a krásná Alex je v opuštěném podchodu znásilněna a bezcitně zbita neznámým mužem. Její 

impulzivní a nezávislý manžel Marcus a jejich společný a zdrženlivý přítel Pierre se pak rozhodnou vzít 

spravedlnost do svých rukou. 

 

 

01:10 Bronson - Bronson 

Akční 

(Velká Británie - 2008 - 89 min.) 

Režie: Nicolas Refn 

Hrají: Gordon Brown, Katy Barker, Kelly Adams, Luing Andrews, Tom Hardy 

***Stylizovaná filmová biografie notorického násilníka a nejslavnějšího britského vězně, který si 

přezdívá Charles Bronson. Strhující snímek autora kultovního Dealera byl podle mnohých 

jednoznačně nejpozoruhodnějším filmem festivalu Sundance 2009. 

 

 

02:45 Zvrácený - Irréversible 

Krimi 

(Francie - 2002 - 94 min.) 

Režie: Gaspar Noé 

Hrají: Albert Dupontel, Jo Prestia, Monica Bellucci, Vincent Cassel 

***Mladá a krásná Alex je v opuštěném podchodu znásilněna a bezcitně zbita neznámým mužem. Její 

impulzivní a nezávislý manžel Marcus a jejich společný a zdrženlivý přítel Pierre se pak rozhodnou vzít 

spravedlnost do svých rukou. 

 

 

19.11.2011 - SOBOTA  

 

12:05 Kurz negativního myšlení - Kunsten a tenke negativt 

Komedie 

(Norsko - 2006 - 76 min.) 

Režie: Bard Breien 

Hrají: Fridtjov Saheim, Henrik Mestad, Kari Simonsen, Kjersti Holmen, Marian Ottesen 

***Geirrovi je třiatřicet. Před dvěma lety měl autonehodu, od té doby nemůže chodit a je 

impotentní. Jeho žena Ingvild, ve snaze zachránit manželství v krizi, pozve na delší návštěvu skupinu 

tělesně postižených, které vede agilní psycholožka Tori. Dosud sebedestruktivní milovník Johnnyho 

Cashe a válečných filmů se vzbouří proti nevítané invazi „pozitivní“ energie a za pomoci místy až 

brutální upřímnosti se pokusí ovládnout situaci. Uvnitř zánovního domu v poklidné čtvrti dochází 

během jedné noci k zúčtování s falešnou upřímností, dusivým soucitem a zdánlivě osvědčenými 

metodami léčby duše. Debutující režisér smísil známou formuli skandinávského psychologického 

dramatu o mezilidských vztazích se sarkasticky černou komedií syrového kvazidokumentárního 

vzhledu. Originálnímu tvaru přidává na atraktivitě hudební doprovod pro rockové fajnšmekry 

(Steppenwolf, Nina Simone či zmíněný Johnny Cash). 

 

 

13:25 Hitler v Hollywoodu - Hitler a Hollywood 



Drama 

(Belgie / Francie - 2010 - 81 min.) 

Režie: Frédéric Sojcher 

Hrají: Francois Morel, Maria de Medeiros, Michael Lonsdale, Micheline Presle, Wim Willaert 

***Biografický dokument o Micheline Presle se mění v napínavé pátrání po dlouho skryté pravdě o 

evropské kinematografii. Tento ironizující dokumentární thriller odhaluje netušené spiknutí 

Hollywoodu proti evropskému filmovému průmyslu. Ve filmu se objevuje mnoho režisérů a hvězd, 

čím z něj dělají prvotřídní kousek pro milovníky filmu. 

 

 

14:50 Dva ve vlně - Deux de la Vague 

Dokumentární 

(Francie - 2010 - 93 min.) 

Režie: Emmanuel Laurent 

Hrají: Anouk Aimée, Charles Aznavour, Jacqueline Bisset, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Aumont 

***Byli to nerozluční přátelé. Psali o filmu radikálně a bez předsudků. Dali vzniknout filmovému 

hnutí, které natrvalo změnilo klima světového filmu. Objevili pro film Jean-Paul Belmonda. Dokázali 

dokonce zrušit na jeden rok festival v Cannes. Spolu se svými souputníky udali tón francouzské 

kinematografii druhé poloviny dvacátého století.  Řeč je o François Truffautovi a Jean-Luc Godardovi. 

Tvůrcích filmů jako Jules a Jim, Nikdo mě nemá rád nebo U konce s dechem. Dokument, kterým nás 

provází mladičká hvězda evropského filmu Isild le Besco se věnuje především vzrušené atmosféře 

začátku šedesátých let a společné cestě obou režisérů ke slávě až jejich následnému dramatickému a 

nenávistnému rozchodu. 

 

 

16:25 Control - Control 

Biografický 

(Austrálie / Japonsko / Velká Británie / USA - 2007 - 117 min.) 

Režie: Anton Corbijn 

Hrají: Alexandra Maria Lara, James Pearson, Joe Anderson, Sam Riley, Samantha Morton 

***Anton Corbijn, který se vypracoval na tvorbě hudebních videoklipů předních světových kapel, se 

pustil do biografického dramatu o svém oblíbenci Ianu Curtisovi, legendárním frontmanovi post-

punkových Joy Division. Snímek s bohatou hudební složkou podle knižní předlohy Curtisovy manželky 

zaujme i diváky, kteří se s Joy Division doposud nesetkali. 

 

 

18:30 Maradona režie Kusturica - Maradona by Custurica 

Dokumentární 

(Francie / Španělsko - 2008 - 93 min.) 

Režie: Emir Kusturica 

Hrají: Diego Maradona, Emir Kusturica, Ernesto Cantu, Lucas Fuica, Manu Chao 

***Diego Maradona v celé své velikosti, vášnivosti i lidskosti, znovu navštěvuje pomníky svých 

triumfálních vítězství. Poprvé po 20 letech se vrací na místo kde se narodil, v extravagantním stylu 

slaví své 45 narozeniny, trénuje budoucí fotbalové hvězdy. Po celou dobu sledován vizionářskou 



kamerou Emira Kusturici. Od velkoleposti, přes tragický úpadek k oslavnému znovuzrození. Sportovní 

hrdina, šampion, padlý idol a inspirace milionům lidí. 

 

 

20:05 Skafandr a motýl - Le scaphandre et le papillon 

Biografický 

(Francie / USA - 2007 - 108 min.) 

Režie: Julian Schnabel 

Hrají: Anne Consigny, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze, Mathieu Amalric, Patrick Chesnais 

***Film známého režiséra Juliana Schnabela (Než se setmí, Basquiat) se skvělým hereckým výkonem 

Mathieua Amalrica (Mnichov) a brilantní kamerou Janusze Kaminskeho, který je dvorním 

kameramanem Stevena Spielberga, byl uveden za velkého zájmu diváků i odborné kritiky. Film byl 

natočen podle skutečného příběhu na základě knižní předlohy Jean-Dominiqua Baubyho, který 

pracoval jako šéfeditor ve francouzském časopise Elle. Charismatický a úspěšný Jean-Dominique si 

užíval života až do tragického momentu, kdy po náhlé mozkové příhodě ochrne na celé tělo. 

"Znovuzrodí se jako oko", je totiž schopen komunikovat pouze mrkáním jednoho oka. Jeho vůle dál 

žít a pracovat je obdivuhodná, ve filmu je vykreslena jemně a s nadsázkou své vlastní tregédie. 

Hrdinovi skutečného příběhu se totiž podařilo doslova "namrkat" knihu. Bohužel v českém vydání 

zatím nevyšla. Mathieu Amalric, který ztvárnil Jean-Dominique Baubyho, převzal roli po původně 

obsazeném Johny Deppovi, který pro svoji vytíženost z filmu odstoupil, a vdechl do postavy silný 

náboj, který navíc podtrhuje subjektivní kamera. Právem si Julian Schnabel odvezl z Cannes cenu za 

nejlepší režii a je jasné, že o tomto filmu ještě uslyšíme. 

 

 

22:00 Manderlay - Manderlay 

Drama 

(Dánsko / Francie / Německo / Itálie / Nizozemí / Švédsko / Velká Británie - 2005 - 133 min.) 

Režie: Lars von Trier 

Hrají: Bryce Dallas Howard, Danny Glover, Isaach De Bankolé, Michaël Abiteboul, Willem Dafoe 

***V druhé části plánované americké trilogie, založené na motivu USA jako země neomezených 

možností, uvádí dánský enfant terrible Lars von Trier znovu na scénu postavu Grace - hrdinky svého 

předchozího snímku Dogville (Nicole Kidmanovou však vystřídala Bryce Dallas Howardová, známá z 

Vesnice M. Nighta Shyamalana). Grace a její otec se z Colorada počátku 30. let přesouvají do 

Alabamy, na starou plantáž jménem Manderlay, kde jsou konfrontováni s děsivou krutostí a 

nespravedlností otroctví. Není divu, že Grace nemůže zůstat stranou a rozhodne se zasáhnout. 

Ovšem s jakým výsledkem - pořádky udržované celá desetiletí se hroutí, ale osvědčí se výuka otroků 

demokracii? 

 

 

00:15 Requiem - Requiem 

Akční 

(Francie - 2001 - 93 min.) 

Režie: Hervé Renoh 

Hrají: Jo Prestia, Julie-Anne Roth, Marc Chapiteau, Moussa Maaskri, Patrick Dell'Isola 



***Příběh o krvavé pomstě, před níž ani Bůh neochrání. Za zdí ponurého kláštera se šíří strach... Čtyři 

nebezpeční gangsteři uprchnou z vězení. Ukryjí se na jediném místě, kam je policie nemůže 

následovat - v cisterciánském klášteře. Mezi upchlíky, připravenými zabíjet na ochranu své konečně 

nabyté svobody, a bezbrannými mnichy začíná boj o přežití. Ale v téhle smrtící konfrontaci není nic, 

jak vypadá. 

 

 

01:55 Manderlay - Manderlay 

Drama 

(Dánsko / Francie / Německo / Itálie / Nizozemí / Švédsko / Velká Británie - 2005 - 133 min.) 

Režie: Lars von Trier 

Hrají: Bryce Dallas Howard, Danny Glover, Isaach De Bankolé, Michaël Abiteboul, Willem Dafoe 

***V druhé části plánované americké trilogie, založené na motivu USA jako země neomezených 

možností, uvádí dánský enfant terrible Lars von Trier znovu na scénu postavu Grace - hrdinky svého 

předchozího snímku Dogville (Nicole Kidmanovou však vystřídala Bryce Dallas Howardová, známá z 

Vesnice M. Nighta Shyamalana). Grace a její otec se z Colorada počátku 30. let přesouvají do 

Alabamy, na starou plantáž jménem Manderlay, kde jsou konfrontováni s děsivou krutostí a 

nespravedlností otroctví. Není divu, že Grace nemůže zůstat stranou a rozhodne se zasáhnout. 

Ovšem s jakým výsledkem - pořádky udržované celá desetiletí se hroutí, ale osvědčí se výuka otroků 

demokracii? 

 

 

04:10 Requiem - Requiem 

Akční 

(Francie - 2001 - 93 min.) 

Režie: Hervé Renoh 

Hrají: Jo Prestia, Julie-Anne Roth, Marc Chapiteau, Moussa Maaskri, Patrick Dell'Isola 

***Příběh o krvavé pomstě, před níž ani Bůh neochrání. Za zdí ponurého kláštera se šíří strach... Čtyři 

nebezpeční gangsteři uprchnou z vězení. Ukryjí se na jediném místě, kam je policie nemůže 

následovat - v cisterciánském klášteře. Mezi upchlíky, připravenými zabíjet na ochranu své konečně 

nabyté svobody, a bezbrannými mnichy začíná boj o přežití. Ale v téhle smrtící konfrontaci není nic, 

jak vypadá. 

 

 

20.11.2011 - NEDĚLE  

 

12:35 Dva ve vlně - Deux de la Vague 

Dokumentární 

(Francie - 2010 - 93 min.) 

Režie: Emmanuel Laurent 

Hrají: Anouk Aimée, Charles Aznavour, Jacqueline Bisset, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Aumont 

***Byli to nerozluční přátelé. Psali o filmu radikálně a bez předsudků. Dali vzniknout filmovému 

hnutí, které natrvalo změnilo klima světového filmu. Objevili pro film Jean-Paul Belmonda. Dokázali 

dokonce zrušit na jeden rok festival v Cannes. Spolu se svými souputníky udali tón francouzské 

kinematografii druhé poloviny dvacátého století. Řeč je o François Truffautovi a Jean-Luc Godardovi. 



Tvůrcích filmů jako Jules a Jim, Nikdo mě nemá rád nebo U konce s dechem. Dokument, kterým nás 

provází mladičká hvězda evropského filmu Isild le Besco se věnuje především vzrušené atmosféře 

začátku šedesátých let a společné cestě obou režisérů ke slávě až jejich následnému dramatickému a 

nenávistnému rozchodu. 

 

 

14:15 Kurz negativního myšlení - Kunsten a tenke negativt 

Komedie 

(Norsko - 2006 - 76 min.) 

Režie: Bard Breien 

Hrají: Fridtjov Saheim, Henrik Mestad, Kari Simonsen, Kjersti Holmen, Marian Ottesen 

***Geirrovi je třiatřicet. Před dvěma lety měl autonehodu, od té doby nemůže chodit a je 

impotentní. Jeho žena Ingvild, ve snaze zachránit manželství v krizi, pozve na delší návštěvu skupinu 

tělesně postižených, které vede agilní psycholožka Tori. Dosud sebedestruktivní milovník Johnnyho 

Cashe a válečných filmů se vzbouří proti nevítané invazi „pozitivní“ energie a za pomoci místy až 

brutální upřímnosti se pokusí ovládnout situaci. Uvnitř zánovního domu v poklidné čtvrti dochází 

během jedné noci k zúčtování s falešnou upřímností, dusivým soucitem a zdánlivě osvědčenými 

metodami léčby duše. Debutující režisér smísil známou formuli skandinávského psychologického 

dramatu o mezilidských vztazích se sarkasticky černou komedií syrového kvazidokumentárního 

vzhledu. Originálnímu tvaru přidává na atraktivitě hudební doprovod pro rockové fajnšmekry 

(Steppenwolf, Nina Simone či zmíněný Johnny Cash). 

 

 

15:35 Maradona režie Kusturica - Maradona by Custurica 

Dokumentární 

(Francie / Španělsko - 2008 - 93 min.) 

Režie: Emir Kusturica 

Hrají: Diego Maradona, Emir Kusturica, Ernesto Cantu, Lucas Fuica, Manu Chao 

***Diego Maradona v celé své velikosti, vášnivosti i lidskosti, znovu navštěvuje pomníky svých 

triumfálních vítězství. Poprvé po 20 letech se vrací na místo kde se narodil, v extravagantním stylu 

slaví své 45 narozeniny, trénuje budoucí fotbalové hvězdy. Po celou dobu sledován vizionářskou 

kamerou Emira Kusturici. Od velkoleposti, přes tragický úpadek k oslavnému znovuzrození. Sportovní 

hrdina, šampion, padlý idol a inspirace milionům lidí. 

 

 

17:10 Skafandr a motýl - Le scaphandre et le papillon 

Biografický 

(Francie / USA - 2007 - 108 min.) 

Režie: Julian Schnabel 

Hrají: Anne Consigny, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze, Mathieu Amalric, Patrick Chesnais 

***Film známého režiséra Juliana Schnabela (Než se setmí, Basquiat) se skvělým hereckým výkonem 

Mathieua Amalrica (Mnichov) a brilantní kamerou Janusze Kaminskeho, který je dvorním 

kameramanem Stevena Spielberga, byl uveden za velkého zájmu diváků i odborné kritiky. Film byl 

natočen podle skutečného příběhu na základě knižní předlohy Jean-Dominiqua Baubyho, který 

pracoval jako šéfeditor ve francouzském časopise Elle. Charismatický a úspěšný Jean-Dominique si 



užíval života až do tragického momentu, kdy po náhlé mozkové příhodě ochrne na celé tělo. 

"Znovuzrodí se jako oko", je totiž schopen komunikovat pouze mrkáním jednoho oka. Jeho vůle dál 

žít a pracovat je obdivuhodná, ve filmu je vykreslena jemně a s nadsázkou své vlastní tregédie. 

Hrdinovi skutečného příběhu se totiž podařilo doslova "namrkat" knihu. Bohužel v českém vydání 

zatím nevyšla. Mathieu Amalric, který ztvárnil Jean-Dominique Baubyho, převzal roli po původně 

obsazeném Johny Deppovi, který pro svoji vytíženost z filmu odstoupil, a vdechl do postavy silný 

náboj, který navíc podtrhuje subjektivní kamera. Právem si Julian Schnabel odvezl z Cannes cenu za 

nejlepší režii a je jasné, že o tomto filmu ještě uslyšíme. 

 

 

19:05 Hitler v Hollywoodu - Hitler a Hollywood 

Drama 

(Belgie / Francie - 2010 - 81 min.) 

Režie: Frédéric Sojcher 

Hrají: Francois Morel, Maria de Medeiros, Michael Lonsdale, Micheline Presle, Wim Willaert 

***Biografický dokument o Micheline Presle se mění v napínavé pátrání po dlouho skryté pravdě o 

evropské kinematografii. Tento ironizující dokumentární thriller odhaluje netušené spiknutí 

Hollywoodu proti evropskému filmovému průmyslu. Ve filmu se objevuje mnoho režisérů a hvězd, 

čím z něj dělají prvotřídní kousek pro milovníky filmu. 

 

 

20:30 Útěk - Le Refuge 

Drama 

(Francie - 2009 - 85 min.) 

Režie: François Ozon 

Hrají: Claire Vernet, Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy, Melvil Poupaud, Pierre Louis-Calixte 

***Mousse a Louis jsou mladí, krásní, bohatí a zamilovaní. Jejich život ale ovládly drogy. Jednoho dne 

se předávkují a Louis umírá. Mousse přežije a brzy zjistí, že je těhotná. Dobře situovaná rodina Louise 

se s tím nehodlá smířit a trvá na interrupci. Mousse se cítí ztracená a utíká daleko z Paříže, do domu 

na venkově. O několik měsíců později ji následuje i Louisův bratr. Jak dopadne útěk obou před 

pokryteckou společností? 

 

 

22:00 Socialismus - Film socialisme 

Drama 

(Francie / Švýcarsko - 2010 - 98 min.) 

Režie: Jean-Luc Godard 

Hrají: Agatha Couture, Jean-Marc Stehlé, Mathias Domahidy, Olga Riazanova, Patti Smith, Quentin 

Grosset 

***Jean-Luc Godard, enfant terrible světové kinematografie a jeho šest spolupracovníků, natočili 

společný opus o nenaplněných ideálech západní společnosti plný kritické sebereflexe, nečekaných 

spojení, umělecké kreativity a vtipu. 

 

 

23:40 Red Road - Red Road 



Drama 

(Dánsko / Velká Británie - 2006 - 110 min.) 

Režie: Andrea Arnold 

Hrají: Kate Dickie, Martin Compston, Nathalie Press, Tony Curran 

***Jackie pracuje jako operátorka bezpečnostního kamerového systému CCTV, jehož kamerami je 

skotské Glasgow neustále monitorováno. Život v ulicích Glasgowa pozoruje Jackie denně na 

monitorech a svou povinnost chránit lidi, které zná pouze z obrazovek, bere velmi vážně. Sama si 

však drží všechny od těla, její uzavřený život má svůj řád a klid – až do chvíle, kdy na monitoru 

zahlédne muže, o kterém si myslela, že už ho nikdy neuvidí. Posedlost, s níž neznámého muže začne 

pronásledovat, ji brzo dovede do Red Road, shluku strohých domovních bloků na severním okraji 

Glasgow. Jackiino skrývané tajemství tady začně vyplouvat na povrch a drama o posedlosti tak 

směřuje k překvapivému rozuzlení. 

 

 

01:35 Socialismus - Film socialisme 

Drama 

(Francie / Švýcarsko - 2010 - 98 min.) 

Režie: Jean-Luc Godard 

Hrají: Agatha Couture, Jean-Marc Stehlé, Mathias Domahidy, Olga Riazanova, Patti Smith, Quentin 

Grosset 

***Jean-Luc Godard, enfant terrible světové kinematografie a jeho šest spolupracovníků, natočili 

společný opus o nenaplněných ideálech západní společnosti plný kritické sebereflexe, nečekaných 

spojení, umělecké kreativity a vtipu. 

 

 

03:20 Red Road - Red Road 

Drama 

(Dánsko / Velká Británie - 2006 - 110 min.) 

Režie: Andrea Arnold 

Hrají: Kate Dickie, Martin Compston, Nathalie Press, Tony Curran 

***Jackie pracuje jako operátorka bezpečnostního kamerového systému CCTV, jehož kamerami je 

skotské Glasgow neustále monitorováno. Život v ulicích Glasgowa pozoruje Jackie denně na 

monitorech a svou povinnost chránit lidi, které zná pouze z obrazovek, bere velmi vážně. Sama si 

však drží všechny od těla, její uzavřený život má svůj řád a klid – až do chvíle, kdy na monitoru 

zahlédne muže, o kterém si myslela, že už ho nikdy neuvidí. Posedlost, s níž neznámého muže začne 

pronásledovat, ji brzo dovede do Red Road, shluku strohých domovních bloků na severním okraji 

Glasgow. Jackiino skrývané tajemství tady začně vyplouvat na povrch a drama o posedlosti tak 

směřuje k překvapivému rozuzlení. 

 

 

21.11.2011 - PONDĚLÍ 

 

12:50 Maradona režie Kusturica - Maradona by Custurica 

Dokumentární 

(Francie / Španělsko - 2008 - 93 min.) 



Režie: Emir Kusturica 

Hrají: Diego Maradona, Emir Kusturica, Ernesto Cantu, Lucas Fuica, Manu Chao 

***Diego Maradona v celé své velikosti, vášnivosti i lidskosti, znovu navštěvuje pomníky svých 

triumfálních vítězství. Poprvé po 20 letech se vrací na místo kde se narodil, v extravagantním stylu 

slaví své 45 narozeniny, trénuje budoucí fotbalové hvězdy. Po celou dobu sledován vizionářskou 

kamerou Emira Kusturici. Od velkoleposti, přes tragický úpadek k oslavnému znovuzrození. Sportovní 

hrdina, šampion, padlý idol a inspirace milionům lidí. 

 

 

14:30 Dva ve vlně - Deux de la Vague 

Dokumentární 

(Francie - 2010 - 93 min.) 

Režie: Emmanuel Laurent 

Hrají: Anouk Aimée, Charles Aznavour, Jacqueline Bisset, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Aumont 

***Byli to nerozluční přátelé. Psali o filmu radikálně a bez předsudků. Dali vzniknout filmovému 

hnutí, které natrvalo změnilo klima světového filmu. Objevili pro film Jean-Paul Belmonda. Dokázali 

dokonce zrušit na jeden rok festival v Cannes. Spolu se svými souputníky udali tón francouzské 

kinematografii druhé poloviny dvacátého století. Řeč je o François Truffautovi a Jean-Luc Godardovi. 

Tvůrcích filmů jako Jules a Jim, Nikdo mě nemá rád nebo U konce s dechem. Dokument, kterým nás 

provází mladičká hvězda evropského filmu Isild le Besco se věnuje především vzrušené atmosféře 

začátku šedesátých let a společné cestě obou režisérů ke slávě až jejich následnému dramatickému a 

nenávistnému rozchodu. 

 

 

16:05 Hitler v Hollywoodu - Hitler a Hollywood 

Drama 

(Belgie / Francie - 2010 - 81 min.) 

Režie: Frédéric Sojcher 

Hrají: Francois Morel, Maria de Medeiros, Michael Lonsdale, Micheline Presle, Wim Willaert 

***Biografický dokument o Micheline Presle se mění v napínavé pátrání po dlouho skryté pravdě o 

evropské kinematografii. Tento ironizující dokumentární thriller odhaluje netušené spiknutí 

Hollywoodu proti evropskému filmovému průmyslu. Ve filmu se objevuje mnoho režisérů a hvězd, 

čím z něj dělají prvotřídní kousek pro milovníky filmu. 

 

 

17:35 Útěk - Le Refuge 

Drama 

(Francie - 2009 - 85 min.) 

Režie: François Ozon 

Hrají: Claire Vernet, Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy, Melvil Poupaud, Pierre Louis-Calixte 

***Mousse a Louis jsou mladí, krásní, bohatí a zamilovaní. Jejich život ale ovládly drogy. Jednoho dne 

se předávkují a Louis umírá. Mousse přežije a brzy zjistí, že je těhotná. Dobře situovaná rodina Louise 

se s tím nehodlá smířit a trvá na interrupci. Mousse se cítí ztracená a utíká daleko z Paříže, do domu 

na venkově. O několik měsíců později ji následuje i Louisův bratr. Jak dopadne útěk obou před 

pokryteckou společností? 



 

 

19:00 Persepolis - Persepolis 

Animovaný 

(Francie / USA - 2007 - 92 min.) 

Režie: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 

Hrají: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Danielle Darrieux, Gabrielle Benites, Simon Abkarian 

***O Zlatou plamu v Cannes bojoval tento celovečerní animovaný film francouzské režisérky 

původem z Íránu, Marjane Satrapi, která napsala a nakreslila první íránský komiks všech dob, a na 

jehož základě pak vznikl tento celovečerní film. Autobiografický příběh s lehkostí popisuje její krušné 

dětsví a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války s Írákem a následného režimu. S humorem 

a lehkostí znázorňuje rozdílné vnímání kultury v evropském a arabském světě. A protože je to příběh 

umíněné dospívající holky, která si vždycky prosadí svoje a která žije v tuhém ideologickém režimu 

nesnášejícím odlišné názory, je to samozřejmě i příběh rebelantství a svobody. 

 

 

20:40 Na sever - Nord 

Komedie 

(Norsko - 2009 - 76 min.) 

Režie: Rune Langlo 

Hrají: Anders Christiansen, Astrid Solhaug, Even Vesterhus, Kyrre Hellum, Marte Aunemo 

***Tlouštík Jomar kdysi býval úspěšný atlet, pak se ale nervově zhroutil a uzavřel se před celým 

světem. Film, který sami tvůrci charakterizují jako „antidepresivní off-road movie“, s jemným 

humorem popisuje Jomarovu cestu za synem, jehož nikdy nepoznal. Při dlouhém putování potkává 

podobně zmatené a osamělé jedince, jako je on sám: holčičku, která žije sama s babičkou uprostřed 

pustiny, mladého bagristu, jenž má hrůzu z gayů a také vlastní výborný recept na to, jak se zaručeně a 

lacino opít s pomocí menstruačního tamponu, či starého muže, pokorně čekajícího na důstojný 

odchod. Každé nové setkání dodává Jomarovi sílu jet dál a kromě cíle své cesty se také určitým 

způsobem přiblížit životní realitě, před níž dosud utíkal. Režisér Rune Denstad Langlo, vycházející 

hvězda skandinávské kinematografie, sází na sérii originálních vtipů v kombinaci s určitou melancholií 

a krásou zasněžené arktické krajiny, ale také na skvělý herecký výkon Anderse Baasma Christiansena 

v roli smolaře Jomara. 

 

 

22:00 Chaotická Ana - Chaotic Ana 

Drama 

(Španělsko - 2007 - 113 min.) 

Režie: Julio Medem 

Hrají: Asier Newman, Bebe, Charlotte Rampling, Manuela Vellés, Nicolas Cazalé 

***Hlavní hrdinkou Medemova filmu je mladá dívka Ana, která spolu se svým otcem žije na Ibize. 

Musí však rodný ostrov opustit a odstěhovat do Madridu, aby mohla začít kariéru jako malířka. Spolu 

s ní cestujeme časem a vidíme čtyři roky z jejího života. Období mezi 18 a 22 narozeninami. 

Odpočítáváním dalších dnů jak v hypnóze nám Ana dokazuje, že její existence je vlastně ve 

skutečnosti pokračováním existence jiných mladých žen, které všechny tragicky zemřely ve věku 22 

let. Teď se staly součástí Anina podvědomí, součástí chaosu, který ji každým dnem pohlcuje stále víc. 



 

 

23:55 Architekt odpadu - Garbage Warrior 

Dokumentární 

(Velká Británie - 2007 - 85 min.) 

Režie: Oliver Hodge 

Hrají: Chris Reynolds, Dave DiCicco, Michael Reynolds, Shauna Malloy 

***Portrét amerického architekta Michaela Reynoldse, který se proslavil stavbami z odpadů, 

zaznamenával přední britský dokumentarista Oliver Hodge po tři roky. Vítězný snímek Ekofilmu 2009. 

Američan Michael Reynolds staví přes tři desítky let s úspěchem velmi levné domy, které disponují 

vlastním zdrojem energie, vody i tepla. Využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné 

láhve. Tato překvapivě skvěle fungující alternativa bydlení z dílny vystudovaného architekta a 

zastánce trvale udržitelného rozvoje z Nového Mexika přesto, anebo spíš právě proto, v USA neustále 

naráží na nejrůznější byrokratické překážky. Celé tři roky zaznamenával režisér Oliver Hodge práci 

Michaela Reynoldse a jeho boj s americkými úředníky. Vypravil se s ním a s jeho partou podobně 

nadšených spolupracovníků i na tsunami zcela zničené Andamanské ostrovy, kde se jejich levné a 

účelné domky setkaly s velkým nadšením. Z celkových 350 hodin natočeného materiálu se tvůrcům 

nakonec podařilo sestříhat nesmírně živý a zajímavý portrét výjimečného muže a jeho splněného 

životního snu. 

 

 

01:25 Chaotická Ana - Chaotic Ana 

Drama 

(Španělsko - 2007 - 113 min.) 

Režie: Julio Medem 

Hrají: Asier Newman, Bebe, Charlotte Rampling, Manuela Vellés, Nicolas Cazalé 

***Hlavní hrdinkou Medemova filmu je mladá dívka Ana, která spolu se svým otcem žije na Ibize. 

Musí však rodný ostrov opustit a odstěhovat do Madridu, aby mohla začít kariéru jako malířka. Spolu 

s ní cestujeme časem a vidíme čtyři roky z jejího života. Období mezi 18 a 22 narozeninami. 

Odpočítáváním dalších dnů jak v hypnóze nám Ana dokazuje, že její existence je vlastně ve 

skutečnosti pokračováním existence jiných mladých žen, které všechny tragicky zemřely ve věku 22 

let. Teď se staly součástí Anina podvědomí, součástí chaosu, který ji každým dnem pohlcuje stále víc. 

 

 

03:25 Architekt odpadu - Garbage Warrior 

Dokumentární 

(Velká Británie - 2007 - 85 min.) 

Režie: Oliver Hodge 

Hrají: Chris Reynolds, Dave DiCicco, Michael Reynolds, Shauna Malloy 

***Portrét amerického architekta Michaela Reynoldse, který se proslavil stavbami z odpadů, 

zaznamenával přední britský dokumentarista Oliver Hodge po tři roky. Vítězný snímek Ekofilmu 2009. 

Američan Michael Reynolds staví přes tři desítky let s úspěchem velmi levné domy, které disponují 

vlastním zdrojem energie, vody i tepla. Využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné 

láhve. Tato překvapivě skvěle fungující alternativa bydlení z dílny vystudovaného architekta a 

zastánce trvale udržitelného rozvoje z Nového Mexika přesto, anebo spíš právě proto, v USA neustále 



naráží na nejrůznější byrokratické překážky. Celé tři roky zaznamenával režisér Oliver Hodge práci 

Michaela Reynoldse a jeho boj s americkými úředníky. Vypravil se s ním a s jeho partou podobně 

nadšených spolupracovníků i na tsunami zcela zničené Andamanské ostrovy, kde se jejich levné a 

účelné domky setkaly s velkým nadšením. Z celkových 350 hodin natočeného materiálu se tvůrcům 

nakonec podařilo sestříhat nesmírně živý a zajímavý portrét výjimečného muže a jeho splněného 

životního snu. 

 

 

22.11.2011 - ÚTERÝ   

 

12:25 Hitler v Hollywoodu - Hitler a Hollywood 

Drama 

(Belgie / Francie - 2010 - 81 min.) 

Režie: Frédéric Sojcher 

Hrají: Francois Morel, Maria de Medeiros, Michael Lonsdale, Micheline Presle, Wim Willaert 

***Biografický dokument o Micheline Presle se mění v napínavé pátrání po dlouho skryté pravdě o 

evropské kinematografii. Tento ironizující dokumentární thriller odhaluje netušené spiknutí 

Hollywoodu proti evropskému filmovému průmyslu. Ve filmu se objevuje mnoho režisérů a hvězd, 

čím z něj dělají prvotřídní kousek pro milovníky filmu. 

 

 

13:50 Maradona režie Kusturica - Maradona by Custurica 

Dokumentární 

(Francie / Španělsko - 2008 - 93 min.) 

Režie: Emir Kusturica 

Hrají: Diego Maradona, Emir Kusturica, Ernesto Cantu, Lucas Fuica, Manu Chao 

***Diego Maradona v celé své velikosti, vášnivosti i lidskosti, znovu navštěvuje pomníky svých 

triumfálních vítězství. Poprvé po 20 letech se vrací na místo kde se narodil, v extravagantním stylu 

slaví své 45 narozeniny, trénuje budoucí fotbalové hvězdy. Po celou dobu sledován vizionářskou 

kamerou Emira Kusturici. Od velkoleposti, přes tragický úpadek k oslavnému znovuzrození. Sportovní 

hrdina, šampion, padlý idol a inspirace milionům lidí. 

 

 

15:30 Persepolis - Persepolis 

Animovaný 

(Francie / USA - 2007 - 92 min.) 

Režie: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 

Hrají: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Danielle Darrieux, Gabrielle Benites, Simon Abkarian 

***O Zlatou plamu v Cannes bojoval tento celovečerní animovaný film francouzské režisérky 

původem z Íránu, Marjane Satrapi, která napsala a nakreslila první íránský komiks všech dob, a na 

jehož základě pak vznikl tento celovečerní film. Autobiografický příběh s lehkostí popisuje její krušné 

dětsví a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války s Írákem a následného režimu. S humorem 

a lehkostí znázorňuje rozdílné vnímání kultury v evropském a arabském světě. A protože je to příběh 

umíněné dospívající holky, která si vždycky prosadí svoje a která žije v tuhém ideologickém režimu 

nesnášejícím odlišné názory, je to samozřejmě i příběh rebelantství a svobody. 



 

 

17:05 Na sever - Nord 

Komedie 

(Norsko - 2009 - 76 min.) 

Režie: Rune Langlo 

Hrají: Anders Christiansen, Astrid Solhaug, Even Vesterhus, Kyrre Hellum, Marte Aunemo 

***Tlouštík Jomar kdysi býval úspěšný atlet, pak se ale nervově zhroutil a uzavřel se před celým 

světem. Film, který sami tvůrci charakterizují jako „antidepresivní off-road movie“, s jemným 

humorem popisuje Jomarovu cestu za synem, jehož nikdy nepoznal. Při dlouhém putování potkává 

podobně zmatené a osamělé jedince, jako je on sám: holčičku, která žije sama s babičkou uprostřed 

pustiny, mladého bagristu, jenž má hrůzu z gayů a také vlastní výborný recept na to, jak se zaručeně a 

lacino opít s pomocí menstruačního tamponu, či starého muže, pokorně čekajícího na důstojný 

odchod. Každé nové setkání dodává Jomarovi sílu jet dál a kromě cíle své cesty se také určitým 

způsobem přiblížit životní realitě, před níž dosud utíkal. Režisér Rune Denstad Langlo, vycházející 

hvězda skandinávské kinematografie, sází na sérii originálních vtipů v kombinaci s určitou melancholií 

a krásou zasněžené arktické krajiny, ale také na skvělý herecký výkon Anderse Baasma Christiansena 

v roli smolaře Jomara. 

 

 

18:25 Dům košaté lásky - Haarautuvan rakkauden talo 

Komedie 

(Finsko - 2009 - 103 min.) 

Režie: Mika Kaurismäki 

Hrají: Anna Easteden, Antti Reini, Elina Knihtilä, Hannu-Pekka Björkman, Tommi Eronen 

***V této komedii finského režiséra Mika Kaursimäkiho se zatrpklé manželství mění na čím dál 

podivnější hru. Juhani je rodinným psychoterapeutem a Tuula je profesionální konzultantkou. Jsou 

dlouholetí manželé, ale jejich vztah už vyhasl a rozhodnou se, že je čas se rozejít. Juhani a Tuula věří, 

že jsou dostatečně inteligentní a uvědomělí na to, aby sdíleli společný domov, než se rozvod vyřeší. 

Ale jeden večer Juhanimu jeho kamarád Pekka poradí, aby využil svojí nově získanou svobodu a 

Juhani si najde novou známost a přivede jí domů. Tuula tiše zuří a rozhodne se mu to vrátit a začne 

chodit s pohledným pilotem. Juhani nechce zaostat, ale když se ukáže, že jeho známost je známostí 

pouze na jednu noc, má potíže najít si novou přítelkyni. Přes svojí matku a nevlastního bratra si 

Juhani najme prostitutku Ninu, která má vystupovat jako jeho nová přítelkyně. V této stupňující se 

citové válce se však věci zkomplikují, když prostitutka pracující pro Juhaniho matku zmizí společně s 

velkým obnosem peněz. 

 

 

20:15 Outsider - Voksne mennesker 

Komedie 

(Dánsko / Island - 2005 - 100 min.) 

Režie: Dagur Kári 

Hrají: Jakob Cedergren, Morten Suurballe, Nicolaj Kopernikus, Nicolas Bro, Tilly Scott 

***Mladík Daniel je outsider, jak má být. Oficiálně nevydělává žádné peníze, neplatí pokuty ani 

dluhy. I benzin do svého starého fiata 600 si kupuje po půllitrech. Je však celkem spokojený. Občas 



nasprejuje na zakázku pro zamilovaného vrstevníka graffiti se jménem jeho vyvolené a to mu stačí k 

živobytí. Dokud spolu s dalším podivínským přítelem, zvaným Dědek, nepozná nekonformní dívku 

Franc, prodavačku v pekařství. Vše se začne měnit a přibydou nečekané existenční potíže. K osudům 

vlastně stále ještě nedospělých lidí se připojuje i souběžný příběh dobře situovaného, leč k smrti 

znuděného soudce. Islandský režisér Dagur Kári na sebe upozornil debutem Albín jménem Nói, jehož 

protagonistou byl dospívající a "poněkud netypický" mladík. Reálie městečka na břehu islandského 

fjordu nahrazuje v novém Káriho snímku dánské hlavní město. Ale nový příběh nemá zdaleka tak 

dramatický oblouk. Vyprávění ozvláštňuje je zejména použití černobílého materiálu. 

 

 

22:00 Princezny - Princesas 

Drama 

(Španělsko - 2005 - 110 min.) 

Režie: Fernando de Aranoa 

Hrají: Candela Peňa, Llum Barrera, Mariana Cordero, Micaela Nevárez, Violeta Pérez 

***Příběh dvou žen, dvou prostitutek, dvou princezen. Jednou z nich je Caye – necelých třicet let, 

dělnická třída, načesaná ofina a snad i přitažlivost. Druhá je Zulema, snědá a roztomilá, dennodenně 

sužovaná zoufalstvím z toho, že musí jíst trpký chléb vyhnanství. Když se potkají, jsou každá v jiné 

pozici a v podstatě proti sobě. Svět prostituce totiž jen s nelibostí sleduje příliv přistěhovalkyň. Caye a 

Zulema brzy pochopí, že i přes jisté rozdíly obě kráčí po stejném vratkém laně. Z jejich spiklenectví se 

rodí tento příběh. Princezny jsou tak citlivé, že vypovězeny ze svého království, umírají žalem. 

 

 

23:55 Prorok - Un prophete 

Krimi 

(Francie / Itálie - 2009 - 149 min.) 

Režie: Jacques Audiard 

Hrají: Adel Bencherif, Hichem Yacoubi, Niels Arestrup, Reda Kateb, Tahar Rahim 

***Malik El Djebena, odsouzený k šesti letům vězení, neumí číst ani psát. Do věznice přichází úplně 

sám a působí mladším a křehčím dojmem než ostatní trestanci. Je mu 19 let. Šéf korsického gangu, 

který vládne i vězení, si ho okamžitě vezme na paškál a pověří ho několika „úkoly“, díky kterým se 

Malik nejen zocelí, ale zároveň si začne získávat šéfovu důvěru. Ale Malik je odvážný a učenlivý, a tak 

si tajně začne spřádat vlastní plán. 

 

 

02:25 Princezny - Princesas 

Drama 

(Španělsko - 2005 - 110 min.) 

Režie: Fernando de Aranoa 

Hrají: Candela Peňa, Llum Barrera, Mariana Cordero, Micaela Nevárez, Violeta Pérez 

***Příběh dvou žen, dvou prostitutek, dvou princezen. Jednou z nich je Caye – necelých třicet let, 

dělnická třída, načesaná ofina a snad i přitažlivost. Druhá je Zulema, snědá a roztomilá, dennodenně 

sužovaná zoufalstvím z toho, že musí jíst trpký chléb vyhnanství. Když se potkají, jsou každá v jiné 

pozici a v podstatě proti sobě. Svět prostituce totiž jen s nelibostí sleduje příliv přistěhovalkyň. Caye a 



Zulema brzy pochopí, že i přes jisté rozdíly obě kráčí po stejném vratkém laně. Z jejich spiklenectví se 

rodí tento příběh. Princezny jsou tak citlivé, že vypovězeny ze svého království, umírají žalem. 

 

 

04:20 Prorok - Un prophete 

Krimi 

(Francie / Itálie - 2009 - 149 min.) 

Režie: Jacques Audiard 

Hrají: Adel Bencherif, Hichem Yacoubi, Niels Arestrup, Reda Kateb, Tahar Rahim 

***Malik El Djebena, odsouzený k šesti letům vězení, neumí číst ani psát. Do věznice přichází úplně 

sám a působí mladším a křehčím dojmem než ostatní trestanci. Je mu 19 let. Šéf korsického gangu, 

který vládne i vězení, si ho okamžitě vezme na paškál a pověří ho několika „úkoly“, díky kterým se 

Malik nejen zocelí, ale zároveň si začne získávat šéfovu důvěru. Ale Malik je odvážný a učenlivý, a tak 

si tajně začne spřádat vlastní plán. 

 

 

23.11.2011 - STŘEDA  

 

12:35 Persepolis - Persepolis 

Animovaný 

(Francie / USA - 2007 - 92 min.) 

Režie: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 

Hrají: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Danielle Darrieux, Gabrielle Benites, Simon Abkarian 

***O Zlatou plamu v Cannes bojoval tento celovečerní animovaný film francouzské režisérky 

původem z Íránu, Marjane Satrapi, která napsala a nakreslila první íránský komiks všech dob, a na 

jehož základě pak vznikl tento celovečerní film. Autobiografický příběh s lehkostí popisuje její krušné 

dětsví a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války s Írákem a následného režimu. S humorem 

a lehkostí znázorňuje rozdílné vnímání kultury v evropském a arabském světě. A protože je to příběh 

umíněné dospívající holky, která si vždycky prosadí svoje a která žije v tuhém ideologickém režimu 

nesnášejícím odlišné názory, je to samozřejmě i příběh rebelantství a svobody. 

 

 

14:10 Hitler v Hollywoodu - Hitler a Hollywood 

Drama 

(Belgie / Francie - 2010 - 81 min.) 

Režie: Frédéric Sojcher 

Hrají: Francois Morel, Maria de Medeiros, Michael Lonsdale, Micheline Presle, Wim Willaert 

***Biografický dokument o Micheline Presle se mění v napínavé pátrání po dlouho skryté pravdě o 

evropské kinematografii. Tento ironizující dokumentární thriller odhaluje netušené spiknutí 

Hollywoodu proti evropskému filmovému průmyslu. Ve filmu se objevuje mnoho režisérů a hvězd, 

čím z něj dělají prvotřídní kousek pro milovníky filmu. 

 

 

15:35 Dům košaté lásky - Haarautuvan rakkauden talo 

Komedie 



(Finsko - 2009 - 103 min.) 

Režie: Mika Kaurismäki 

Hrají: Anna Easteden, Antti Reini, Elina Knihtilä, Hannu-Pekka Björkman, Tommi Eronen 

***V této komedii finského režiséra Mika Kaursimäkiho se zatrpklé manželství mění na čím dál 

podivnější hru. Juhani je rodinným psychoterapeutem a Tuula je profesionální konzultantkou. Jsou 

dlouholetí manželé, ale jejich vztah už vyhasl a rozhodnou se, že je čas se rozejít. Juhani a Tuula věří, 

že jsou dostatečně inteligentní a uvědomělí na to, aby sdíleli společný domov, než se rozvod vyřeší. 

Ale jeden večer Juhanimu jeho kamarád Pekka poradí, aby využil svojí nově získanou svobodu a 

Juhani si najde novou známost a přivede jí domů. Tuula tiše zuří a rozhodne se mu to vrátit a začne 

chodit s pohledným pilotem. Juhani nechce zaostat, ale když se ukáže, že jeho známost je známostí 

pouze na jednu noc, má potíže najít si novou přítelkyni. Přes svojí matku a nevlastního bratra si 

Juhani najme prostitutku Ninu, která má vystupovat jako jeho nová přítelkyně. V této stupňující se 

citové válce se však věci zkomplikují, když prostitutka pracující pro Juhaniho matku zmizí společně s 

velkým obnosem peněz. 

 

 

17:25 Outsider - Voksne mennesker 

Komedie 

(Dánsko / Island - 2005 - 100 min.) 

Režie: Dagur Kári 

Hrají: Jakob Cedergren, Morten Suurballe, Nicolaj Kopernikus, Nicolas Bro, Tilly Scott 

***Mladík Daniel je outsider, jak má být. Oficiálně nevydělává žádné peníze, neplatí pokuty ani 

dluhy. I benzin do svého starého fiata 600 si kupuje po půllitrech. Je však celkem spokojený. Občas 

nasprejuje na zakázku pro zamilovaného vrstevníka graffiti se jménem jeho vyvolené a to mu stačí k 

živobytí. Dokud spolu s dalším podivínským přítelem, zvaným Dědek, nepozná nekonformní dívku 

Franc, prodavačku v pekařství. Vše se začne měnit a přibydou nečekané existenční potíže. K osudům 

vlastně stále ještě nedospělých lidí se připojuje i souběžný příběh dobře situovaného, leč k smrti 

znuděného soudce. Islandský režisér Dagur Kári na sebe upozornil debutem Albín jménem Nói, jehož 

protagonistou byl dospívající a "poněkud netypický" mladík. Reálie městečka na břehu islandského 

fjordu nahrazuje v novém Káriho snímku dánské hlavní město. Ale nový příběh nemá zdaleka tak 

dramatický oblouk. Vyprávění ozvláštňuje je zejména použití černobílého materiálu. 

 

 

19:10 Bělehradský fantom - Beogradski Fantom 

Akční 

(Bulharsko / Maďarsko / Serbia - 2009 - 78 min.) 

Režie: Jovan Todorovic 

Hrají: Aleksandar Djurica, Andrej Sepetkovski, Marko Zivic, Nada Macankovic, Radoslav Milenkovic 

***Bělehrad, hlavní město Socialistické federativní republiky Jugoslávie, srpen 1979: prezident Tito je 

na své poslední diplomatické cestě, aby se zúčastnil summitu Hnutí nezúčastněných zemí v Havaně 

na Kubě. Mezitím doma vyvolává rozruch muž jezdící v kradeném Porsche po deset nocí kolem 

hlavního náměstí. Dokonce veřejně provokuje policii skrze populární rádio stanici. Samotné 

pronásledování pak přerůstá ve stále větší show. Náhle se ale vrací Tito a vláda vyvíjí větší tlak na 

policii. Fantom v bílém Porsche musí být odstraněn z ulic Bělehradu. „Rychle a zběsile“ socialistické 

éry konce 70. let a jeden z nejúspěšnějších srbských filmů za posledních deset let. 



 

 

20:30 Ali G Indahouse - Ali G Indahouse 

Komedie 

(Francie / Německo / Velká Británie / USA - 2002 - 84 min.) 

Režie: Mark Mylod 

Hrají: Dana de Celis, Dominic Delesilva, Emilio Rivera, Gina La Piana, Sacha Cohen 

***Obklopen svými věrnými se ALI G se svou přítelkyní Julií náhle stává největším ze všech hrdinů - 

nepřemožitelným, nenasytným a samozřejmě neodolatelným pro všechny dívky! ALI G - kontroverzní 

a podařený filmový hit číslo 1 s originální superstar britské komedie ze Staines! Tak, jak jste ho nikdy 

před tím neviděli. 

 

 

22:00 Prorok - Un prophete 

Krimi 

(Francie / Itálie - 2009 - 149 min.) 

Režie: Jacques Audiard 

Hrají: Adel Bencherif, Hichem Yacoubi, Niels Arestrup, Reda Kateb, Tahar Rahim 

***Malik El Djebena, odsouzený k šesti letům vězení, neumí číst ani psát. Do věznice přichází úplně 

sám a působí mladším a křehčím dojmem než ostatní trestanci. Je mu 19 let. Šéf korsického gangu, 

který vládne i vězení, si ho okamžitě vezme na paškál a pověří ho několika „úkoly“, díky kterým se 

Malik nejen zocelí, ale zároveň si začne získávat šéfovu důvěru. Ale Malik je odvážný a učenlivý, a tak 

si tajně začne spřádat vlastní plán. 

 

 

00:35 Maradona režie Kusturica - Maradona by Custurica 

Dokumentární 

(Francie / Španělsko - 2008 - 93 min.) 

Režie: Emir Kusturica 

Hrají: Diego Maradona, Emir Kusturica, Ernesto Cantu, Lucas Fuica, Manu Chao 

***Diego Maradona v celé své velikosti, vášnivosti i lidskosti, znovu navštěvuje pomníky svých 

triumfálních vítězství. Poprvé po 20 letech se vrací na místo kde se narodil, v extravagantním stylu 

slaví své 45 narozeniny, trénuje budoucí fotbalové hvězdy. Po celou dobu sledován vizionářskou 

kamerou Emira Kusturici. Od velkoleposti, přes tragický úpadek k oslavnému znovuzrození. Sportovní 

hrdina, šampion, padlý idol a inspirace milionům lidí. 

 

 

02:10 Prorok - Un prophete 

Krimi 

(Francie / Itálie - 2009 - 149 min.) 

Režie: Jacques Audiard 

Hrají: Adel Bencherif, Hichem Yacoubi, Niels Arestrup, Reda Kateb, Tahar Rahim 

***Malik El Djebena, odsouzený k šesti letům vězení, neumí číst ani psát. Do věznice přichází úplně 

sám a působí mladším a křehčím dojmem než ostatní trestanci. Je mu 19 let. Šéf korsického gangu, 

který vládne i vězení, si ho okamžitě vezme na paškál a pověří ho několika „úkoly“, díky kterým se 



Malik nejen zocelí, ale zároveň si začne získávat šéfovu důvěru. Ale Malik je odvážný a učenlivý, a tak 

si tajně začne spřádat vlastní plán. 

 

 

04:45 Maradona režie Kusturica - Maradona by Custurica 

Dokumentární 

(Francie / Španělsko - 2008 - 93 min.) 

Režie: Emir Kusturica 

Hrají: Diego Maradona, Emir Kusturica, Ernesto Cantu, Lucas Fuica, Manu Chao 

***Diego Maradona v celé své velikosti, vášnivosti i lidskosti, znovu navštěvuje pomníky svých 

triumfálních vítězství. Poprvé po 20 letech se vrací na místo kde se narodil, v extravagantním stylu 

slaví své 45 narozeniny, trénuje budoucí fotbalové hvězdy. Po celou dobu sledován vizionářskou 

kamerou Emira Kusturici. Od velkoleposti, přes tragický úpadek k oslavnému znovuzrození. Sportovní 

hrdina, šampion, padlý idol a inspirace milionům lidí. 

 

 

24.11.2011 - ČTVRTEK 

 

11:35 Dům košaté lásky - Haarautuvan rakkauden talo 

Komedie 

(Finsko - 2009 - 103 min.) 

Režie: Mika Kaurismäki 

Hrají: Anna Easteden, Antti Reini, Elina Knihtilä, Hannu-Pekka Björkman, Tommi Eronen 

***V této komedii finského režiséra Mika Kaursimäkiho se zatrpklé manželství mění na čím dál 

podivnější hru. Juhani je rodinným psychoterapeutem a Tuula je profesionální konzultantkou. Jsou 

dlouholetí manželé, ale jejich vztah už vyhasl a rozhodnou se, že je čas se rozejít. Juhani a Tuula věří, 

že jsou dostatečně inteligentní a uvědomělí na to, aby sdíleli společný domov, než se rozvod vyřeší. 

Ale jeden večer Juhanimu jeho kamarád Pekka poradí, aby využil svojí nově získanou svobodu a 

Juhani si najde novou známost a přivede jí domů. Tuula tiše zuří a rozhodne se mu to vrátit a začne 

chodit s pohledným pilotem. Juhani nechce zaostat, ale když se ukáže, že jeho známost je známostí 

pouze na jednu noc, má potíže najít si novou přítelkyni. Přes svojí matku a nevlastního bratra si 

Juhani najme prostitutku Ninu, která má vystupovat jako jeho nová přítelkyně. V této stupňující se 

citové válce se však věci zkomplikují, když prostitutka pracující pro Juhaniho matku zmizí společně s 

velkým obnosem peněz. 

 

 

13:25 Persepolis - Persepolis 

Animovaný 

(Francie / USA - 2007 - 92 min.) 

Režie: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 

Hrají: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Danielle Darrieux, Gabrielle Benites, Simon Abkarian 

***O Zlatou plamu v Cannes bojoval tento celovečerní animovaný film francouzské režisérky 

původem z Íránu, Marjane Satrapi, která napsala a nakreslila první íránský komiks všech dob, a na 

jehož základě pak vznikl tento celovečerní film. Autobiografický příběh s lehkostí popisuje její krušné 

dětsví a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války s Írákem a následného režimu. S humorem 



a lehkostí znázorňuje rozdílné vnímání kultury v evropském a arabském světě. A protože je to příběh 

umíněné dospívající holky, která si vždycky prosadí svoje a která žije v tuhém ideologickém režimu 

nesnášejícím odlišné názory, je to samozřejmě i příběh rebelantství a svobody. 

 

 

15:00 Bělehradský fantom - Beogradski Fantom 

Akční 

(Bulharsko / Maďarsko / Serbia - 2009 - 78 min.) 

Režie: Jovan Todorovic 

Hrají: Aleksandar Djurica, Andrej Sepetkovski, Marko Zivic, Nada Macankovic, Radoslav Milenkovic 

***Bělehrad, hlavní město Socialistické federativní republiky Jugoslávie, srpen 1979: prezident Tito je 

na své poslední diplomatické cestě, aby se zúčastnil summitu Hnutí nezúčastněných zemí v Havaně 

na Kubě. Mezitím doma vyvolává rozruch muž jezdící v kradeném Porsche po deset nocí kolem 

hlavního náměstí. Dokonce veřejně provokuje policii skrze populární rádio stanici. Samotné 

pronásledování pak přerůstá ve stále větší show. Náhle se ale vrací Tito a vláda vyvíjí větší tlak na 

policii. Fantom v bílém Porsche musí být odstraněn z ulic Bělehradu. „Rychle a zběsile“ socialistické 

éry konce 70. let a jeden z nejúspěšnějších srbských filmů za posledních deset let. 

 

 

16:25 Ali G Indahouse - Ali G Indahouse 

Komedie 

(Francie / Německo / Velká Británie / USA - 2002 - 84 min.) 

Režie: Mark Mylod 

Hrají: Dana de Celis, Dominic Delesilva, Emilio Rivera, Gina La Piana, Sacha Cohen 

***Obklopen svými věrnými se ALI G se svou přítelkyní Julií náhle stává největším ze všech hrdinů - 

nepřemožitelným, nenasytným a samozřejmě neodolatelným pro všechny dívky! ALI G - kontroverzní 

a podařený filmový hit číslo 1 s originální superstar britské komedie ze Staines! Tak, jak jste ho nikdy 

před tím neviděli. 

 

 

17:50 Tančírna - Le bal 

Historický 

(Alžírsko / Francie / Itálie - 1983 - 108 min.) 

Režie: Ettore Scola 

Hrají: Arnault LeCarpentier, Étienne Guichard, Francesco De Rosa, Liliane Delval, Régis Bouquet 

***Snímek Tančírna zprostředkovává divákovi intenzivní pocit míjejícího času a historie, ve kterém se 

prolíná "malý" osobní život pravidelných návštěvníků jedné typické pařížské, předměstské tančírny s 

během "velkých" dějin. Film je natočen úplně beze slov. Divákovi ale vše mistrně zprostředkovává 

pomocí syntézy hudby, tance, pantomimy, masek a kostýmů. V několika epizodách, odehrávajících se 

v rozpětí takřka padesáti let (1936-83), jsou v Tančírně připomenuty významné momenty z minulosti 

Francie a spolu s ní vlastně i celé Evropy. K popularitě snímku přispívají četné a charakteristické 

melodie oněch časů, včetně šansonů Edith Piaf a písniček Beatles. Originální koncepci tanečního 

vyprávění převzal známý italský režisér Ettore Scola z pantomimického divadelního představení, 

uváděného pařížským Le Théatre du Campagnol v roce 1981. Do filmových rolí byli obsazeni přímo 



herci úspěšné divadelní adaptace, neboť sehranost kolektivu byla v tomto případě zárukou 

celosvětového úspěchu filmu. Mimo jiné inspirovala i vznik představení brněnského Divadla v 7 a půl. 

 

 

19:45 Princezna a bojovník - Der Krieger und die Kaiserin 

Drama 

(Německo - 2000 - 131 min.) 

Režie: Tom Tykwer 

Hrají: Benno Fürmann, Franka Potente, Gottfried Breitfuss 

***Osudy Boda, nezaměstnaného bývalého vojáka a Sissi, sestřičky na psychiatrii, se jednoho dne 

protnou díky dopravní nehodě na ulici Wuppertalu. Pak se potkají znovu: v bance, a to zrovna během 

loupeže... Jinými slovy by se dal film popsat jako příběh lidí, kteří si museli nejprve vzájemně 

zachránit život, aby se mohli do sebe zamilovat. 

 

 

22:00 Cela 211 - Vězeňské peklo - Celda 211 

Akční 

(Francie / Španělsko - 2009 - 108 min.) 

Režie: Daniel Monzón 

Hrají: Alberto Ammann, Antonio Resines, Carlos Bardem, Luis Tosar, Manuel Morón 

***Juan Oliver je novým vězeňským úředníkem. Hned první den mu však přinese smůlu, protože 

vězni právě něj naplánovali vzpouru. Okamžitě je konfrontován s nevypočitatelnými a tragickými 

okolnostmi, v jejichž rámci musí využívat svou největší přednost - inteligenci. Postupně zjišťuje, že 

pokud chce přežít, nemůže se jevit jako nesmělý, slabý a slušný muž. Netrvá dlouho a přesvědčí se, že 

iv tomto pekle existuje šance na přežití ... "Není to jen žánrový film, mnohem více je tragédií v 

nejklasičtějším slova smyslu. Tragédií, kterou by asi nikdo z nás nechtěl zažít ... Zároveň jde o příběh 

hlubokého přátelství mezi dvěma muži v extrémních podmínkách a na rozdílných stranách zákona. " 

 

 

23:50 Zvrácený - Irréversible 

Krimi 

(Francie - 2002 - 94 min.) 

Režie: Gaspar Noé 

Hrají: Albert Dupontel, Jo Prestia, Monica Bellucci, Vincent Cassel 

***Mladá a krásná Alex je v opuštěném podchodu znásilněna a bezcitně zbita neznámým mužem. Její 

impulzivní a nezávislý manžel Marcus a jejich společný a zdrženlivý přítel Pierre se pak rozhodnou vzít 

spravedlnost do svých rukou. 

 

 

01:30 Cela 211 - Vězeňské peklo - Celda 211 

Akční 

(Francie / Španělsko - 2009 - 108 min.) 

Režie: Daniel Monzón 

Hrají: Alberto Ammann, Antonio Resines, Carlos Bardem, Luis Tosar, Manuel Morón 



***Juan Oliver je novým vězeňským úředníkem. Hned první den mu však přinese smůlu, protože 

vězni právě něj naplánovali vzpouru. Okamžitě je konfrontován s nevypočitatelnými a tragickými 

okolnostmi, v jejichž rámci musí využívat svou největší přednost - inteligenci. Postupně zjišťuje, že 

pokud chce přežít, nemůže se jevit jako nesmělý, slabý a slušný muž. Netrvá dlouho a přesvědčí se, že 

iv tomto pekle existuje šance na přežití ... "Není to jen žánrový film, mnohem více je tragédií v 

nejklasičtějším slova smyslu. Tragédií, kterou by asi nikdo z nás nechtěl zažít ... Zároveň jde o příběh 

hlubokého přátelství mezi dvěma muži v extrémních podmínkách a na rozdílných stranách zákona. " 

 

 

03:25 Zvrácený - Irréversible 

Krimi 

(Francie - 2002 - 94 min.) 

Režie: Gaspar Noé 

Hrají: Albert Dupontel, Jo Prestia, Monica Bellucci, Vincent Cassel 

***Mladá a krásná Alex je v opuštěném podchodu znásilněna a bezcitně zbita neznámým mužem. Její 

impulzivní a nezávislý manžel Marcus a jejich společný a zdrženlivý přítel Pierre se pak rozhodnou vzít 

spravedlnost do svých rukou. 


