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Kino Máj
9:30  Špalíček
Československo, 1947, 78 min, Režie: Jiří Trnka, DCP
Špalíček je zatím posledním z velké kolekce digitálně restaurovaných filmů Národním 
filmovým archivem (NFA). První celovečerní loutkový film režiséra a animátora Jiřího 
Trnky, který se prosadil i jako malíř, grafik, ilustrátor, sochař a spisovatel. Snímek vytvo-
řený pracnou ruční animací “okénko po okénku” vychází z knihy Mikoláše Alše “Špalíček 
národních písní a říkadel”. Cílem digitálního restaurování bylo zpřístupnit film v podobě 
co nejbližší tomu, jak jej mohli vidět a slyšet diváci v době jeho prvního uvedení v roce 
1947.

11:00  Nikdo mne nemá rád 
Francie, 1959, 99 min, Režie: François Truffaut, Blu-ray
Třináctiletý Pařížan Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) nemá jednoduchý život. Rodiče 
se o něj příliš nestarají, a on se tak dostává do nápravného ústavu, kde s ním nezachá-
zejí zrovna v rukavičkách. Kdo je za jeho chování vlastně zodpovědný? Srdcervoucí, čás-
tečně autobiografický film jednoho z nejslavnějších a nejoceňovanějších (šest nominací 
na Oscara, jedna proměněná) režisérů Françoise Truffauta byl jedním ze zásadních děl 
takzvané francouzské nové vlny. Zajímavostí je, že veškeré role byly předabovány ve 
studiu. Snímek získal cenu za nejlepší režii na Festivalu v Cannes.
Film je uváděn díky podpoře Francouzského institutu v Praze. 

13:00  Valerie a týden divů 
Československo, 1970, 73 min, Režie: Jaromil Jireš, DCP
Valerie (Jaroslava Schallerová) žije se svou tajemnou babičkou v tajemném domě, který 
je součástí tajemného světa. Jaké jsou zážitky a pocity nádherné dospívající dívky v tom-
to fantaskním světě plném bizarností, kde ji navíc pronásleduje tchoří upír? Surreální, 
snivý film režiséra Jaromila Jireše natočený podle předlohy Vítězslava Nezvala vyniká 
lyričností a překvapuje výjimečnými hororovými a fantasy prvky. Neopakovatelnou at-
mosféru dotváří skvělá hudba Luboše Fišera. Jaroslavě Schallerové v době natáčení bylo 
jen třináct let a její role byla předabována Slávkou Hozovou. Závěrečné scény snímku, jež 
jsou ztělesněním poetičnosti, inspirovaly režiséra Tima Burtona při natočení závěrečných 
scén filmu Big Fish/Velká ryba.

14:30  Nápravná třída
Rusko/Německo, 2014, 98 min, Režie: Ivan Tverdovskij, Blu-ray
Lena je invalidní, bystrá dívka, která po letech strávených domácím studiem, nastupuje s 
nadšením do školy. Je zařazena do speciální třídy, určené pro postižené žáky, kteří musí 
na konci roku před komisí dokázat, zda si zaslouží přeřazení do běžné třídy. Vyhořelé uči-
telky však zjevně netouží studenty jakkoli motivovat a pomáhat jim se zlepšovat. Lena 
se sice brzy zapojí do kolektivu a naváže vztah se spolužákem Antonem, jejich očividné 
štěstí však není všem po chuti a následky na sebe nenechají dlouho čekat. Mladý debu-
tant Ivan I. Tverdovskij bez příkras a maximálně věrohodně, za pomoci dokumentární 
kamery, na plátně rozehrává drama nerovného boje jednotlivce se zkostnatělou institucí, 
lidskými předsudky a se společností, která těm, kdo se odlišují, hází klacky pod nohy.

Kinokavárna v kině Máj
11:00   Ozvěny Anifilmu - Tvorba dětem, 52 min ****
Podrobný popis viz sobota 2. 9. 13:00

14:30  Ozvěny Anifilmu - Úspěšné festivalové hity, 75 min ****
Každý rok se v okruhu festivalů animace utvoří určitá skupina filmů, které zpravidla na-
jdete ve výběru téměř každého z nich. Jedná se o filmy, které mají na kontě řadu význam-
ných ocenění a uvedení na prestižních mezinárodních přehlídkách. Mohou být přijímány 
rozporuplně, ale jsou to zkrátka filmy, o kterých se hovoří, které chce mít každý ve svém 
programu. 
Obr/Laurene Braibant/Francie/10 min/2017
Analýza paralýza/Anete Melece/Švýcarsko/9 min/2016
Čekání na Nový rok/Vladimir Leschiov/Litva/8 min/2016
Mikroskopie/Nicolaus Jantsch/Rakousko/5 min/2016
Noční pták/Špela Čadež/Slovinsko, Chorvatsko/9 min/2016
LOVE/Réka Busci/Maďarsko, Francie/15 min/2016
Ponoření/Lalita Brunner/Švýcarsko/3 min/2016
Superbia/Luca Tóth/Maďarsko, ČR, Slovensko/16 min/2016

Park Václava Havla
10:00  Hudby Kruh - Petr N Houba
Hudební interakce/Města čtou. Zdarma.

15:00  Baťa a Kalábův něžný beat
Folkrocková atmosféra v parku a společné zakončení projektů 
Města čtou a 17. filmového festivalu. Zdarma.

Všechny filmy jsou v původním znění s českými titulky, s výjimkou:
Až na severní pól - český dabing
Komín - anglické i české titulky
Normální autistický film - anglické titulky
Čaroděj ze země Oz - bude rozhodnuto na místě dle aktuálního složení                           
diváků - český dabing x původní znění s českými titulky

                        www.kinoostrov.cz

17. filmový festival Litoměřice

1.  - 3. 9.  2017

DETSTVÍ !ˇ

Vstupenky

Na celou dobu festivalu je možné zakoupit akreditaci, která opravňuje 
ke vstupu na všechny filmové projekce, slam poetry i koncert.

400 Kč na místě na tři dny (sleva pro členy Filmového klubu 360 Kč)
200 Kč na místě pouze na pátek (včetně slam poetry)
250 Kč na místě pouze na sobotu (včetně koncertu)
150  Kč na místě pouze na neděli
350 Kč na místě na sobotu a neděli
50 - 100 Kč jednotlivé vstupné
100 Kč Slam poetry
100 Kč Koncert
**** vstup zdarma (lze přispět na organizaci celého festivalu)

Jednotlivé vstupenky se nerezervují, jsou v prodeji v den konaní 
projekce/akce nejpozději 30 minut před začátkem.

Možnosti ubytování v Litoměřicích

Stanování v areálu Letního kina zdarma.
(WC bez sprch, není hlídáno)

Hostel sv. Štěpána
www.inprincipio.cz
Možnost parkování ve dvoře.

Penzion Dubina
www.penziondubina.cz

Sokol
Telefon: +420 602 727 937
e-mail: sokol.ltm@seznam.cz

Koupaliště
www.mszltm.cz

Autokemp Slavoj
www.autokemplitomerice.com

Pořadatel

Kinoklub Ostrov, z.s.
Svatováclavská 17 – Litoměřice
IČO: 68954310
email: kinoostrov@kinoostrov.cz
www.kinoostrov.cz
www.facebook.com/filmfestlitomerice
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Pátek 1. 9. 

Knihovna K. H. Máchy
11:00  Až na severní pól
Francie/Dánsko, 2015, 81 min, Režie: Rémi Chayé, MP4
Patnáctiletá Saša je dcera bohatých aristokratických rodičů v Rusku koncem 19. sto-
letí. Sní o dalekém severu a truchlí nad osudem svého dědečka Olukina, významného 
vědce a polárníka, který se dosud nevrátil ze své poslední expedice, na které se pokusil 
dobýt severní pól. Olukin předal své poslání výzkumníka Saše, ale její rodiče, kteří už jí 
začali sjednávat svatbu, to vůbec neschvalují. A tak se Saša rozhodne vzepřít svému 
osudu, uprchne z domova a je odhodlaná Olukina nalézt, i kdyby měla dojít až na severní 
pól. Celovečerní animovaný snímek Až na severní pól natočil jako svůj režijní debut fran-
couzský animátor a zkušený výtvarník Rémi Chayé. Devizou filmu je půvabná vizuální 
stránka a silný příběh se sympatickou dívčí hrdinkou rozehraný v netradičním prostředí.

15:00  Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze ****
USA, 2014, 105 min, Režie: Brian Knappenberger, MP4
Aaron Swartz, mladý programátor, takzvaný hacktivista a bojovník za volný přístup k 
informacím na internetu svůj světonázor podporoval odvážnými činy, kvůli nimž se má-
lem na dlouhá desetiletí dostal do vězení. Možná také to prohloubilo jeho deprese, jež 
vyústily v sebevraždu. Emocionálně silný dokumentární film nikoho nenechává chlad-
ným nejen k Aaronově osobě a jeho fascinujícímu životu. Režisér Brian Knappenberger 
natočil úspěšný snímek, s nímž se ucházel o hlavní cenu v sekci dokumentárních filmů na 
Filmovém festivalu Sundance.

Kino Máj
17:30  Otevření výstavy - Obrazy světa Terezy Říčanové a plakáty 
nakladatelství Baobab
Obrazy světa jsou zatím nejrozsáhlejším knižním projektem malířky, ilustrátorky a spi-
sovatelky Terezy Říčanové. Výsledkem její tříleté práce a také neovladatelné touhy po 
malbě je čtrnáct přebohatých obrazů – map zobrazujících prazákladní témata a prostředí 
lidské existence, která člověk odpradávna zabydloval svou fantazií i reálnými událostmi. 
Vesmír, les, město, hrady, ledové hory, moře. Tereza Říčanová absolvovala SUPŠ v Praze 
a VŠUP, obor ilustrace a grafika u prof. Jiřího Šalamouna. Ilustrovala a vytvořila několik 
knih v nakladatelství Baobab, které získaly ocenění Nejkrásnější kniha ČR či Zlatá stuha.

18:00  Slavnostní zahájení - Špína
Slovensko/Česko, 2017, 87 min, Režie: Tereza Nvotová, DCP
Lena je sedmnáctiletá dívka z obyčejné rodiny. První zamilování, tajná noční dobrodruž-
ství, magická rána nad Dunajem. Její svět plný snů a touhy rozbije znásilnění. Je to jako 
špína, která se nedá smýt. Lena si musí projít cestou, která už není jenom obyčejným 
dospíváním, ale spíš boje se sebe samou. Okolí ji nechápe a už nikdy nepochopí. Je to 
Lena, kdo se musí změnit, dospět a pochopit, že není obětí a trest si nezaslouží ona, ale 
ten, kdo jí to udělal.

Letní kino
20:30  Slam poetry show!
Přední čeští slameři a mistři ve své disciplíně se svojí show. Bohdan Bláhovec, 
Anatol Svahilec, Metoděj Constantine, Lojza Kvádr a Ellen Makumbirofa. 
(V případě nepřízně počasí v Hospodě U Letního kina.)

22:00  Pějme píseň dohola 
Československo, 1990, 103 min, Režie: Ondřej Trojan, DVD
Ondra (Václav Chalupa) na pionýrském táboře zastává funkci instruktora. Na pozadí čas-
to groteskního dění se se zdravotnicí Vendy (Ulrika Kotajná) snaží získat první chlapské 
zkušenosti. Všemu bez vážného zájmu přihlíží svérázný hlavní vedoucí Bizon (Ladislav 
Brothánek) či třeba doslova silácký Bob (Radek Říha). Zvláštní komedie na Oscara no-
minovaného (Želary) režiséra Ondřeje Trojana ojedinělým způsobem zobrazuje táborový 
(nejen díky osobitým dialogům mnohdy až absurdní) mikrosvět plný zajímavých postav. 
Velmi úspěšnou kariéru filmem odstartovala Aňa Geislerová (Tráva), naopak Ulrika Ko-
tajná se poté už před kamerou mnohokrát neobjevila.

Hospoda U Letního kina
22:00  Jack
Německo, 2014, 103 min, Režie: Edward Berger, Blu-ray
Pro desetiletého Jacka je rodina to nejdůležitější na světě. Jednoho dne však jeho matka 
zmizí. A tak se ji společně se svým malým, šestiletým bratrem vypraví hledat. Jack a 
Manuel se potloukají po městě a snaží se ji najít. Přespávají v parcích a podzemních par-
kovištích, utíkají před policií a potkávají se s lidmi, kteří se jim buď snaží pomoci, nebo 
jsou k jejich osudu zcela lhostejní.
Film  je uváděn díky podpoře Goethe Institutu v Praze. 

Sobota 2. 9.
Kino Máj
9:00  Mustang 
Francie/Německo/Turecko/Katar, 2015, 97 min
Režie: Deniz Gamze Ergüven, DCP
Pět dospívajících sester doplácí na svou nevinnou hru s chlapci z vesnice. Z jejich domova 
se stává vězení vedené babičkou a strýcem, navíc je čeká nemilá budoucnost v podobě 
domluvených manželství. Podaří se jim postavit proti rodině a konservativní společnosti 
a svou budoucnost si vybrat? Silný film režisérky Deniz Gamze Ergüven oslovuje nejen 
příběhem, ale také propracovanou kamerou Davida Chizalleta (nominován na Césara) i 
hudbou Warrena Ellise (oceněn Césarem). Snímek získal mnoho ocenění a nominací, no-
minován byl mimojiné na Oscara, Golden Globes, cenu BAFTA i na devět Césarů, z nichž 
získal čtyři.

11:00  Holubice
Československo, 1960, 76 min, Režie: František Vláčil, DCP
Michal (Karel Smyczek) vzduchovkou postřelí unavenou holubici. Jeho krutost vychází 
z vlastního utrpení, kdy je upoután na pojízdnou židli. Holubice ale patří malé Susanne 
(Kateřina Irmanovová), do Prahy ji zanesla bouře. Ohromující poetický film režiséra Fran-
tiška Vláčila doprovází hudba věhlasného Zdeňka Lišky, kostýmy obstaral držitel Oscara 
(Amadeus) a nominace na něj (Valmont) Theodor Pištěk ml., pro nějž to byla první fil-
mová práce. Snímek aspiroval na Zlatého lva za nejlepší film na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Benátkách.

13:00  Ostrov Hedvika
Česko, 2007, 5 min, Režie: Vít Pancíř, 35 mm
Roční holčička a moře, fotogenie a neklidná gesta dítěte a nepřetržitý pohyb vodní hladi-
ny (ve víceexpozicích). Filmovým obrazem vyjádřené čiré vnímání takto malého dítěte tu 
zároveň odkazuje k ryze filmovému vnímání, filmu coby čiré vizualitě.

13:05  Komín
Lotyšsko, 2013, 53 min, Režie: Laila Pakalnina, DCP
V hrstce domů za městem, ve stínu komínu žije několik plavovlasých dívek. Rozpustilý 
portrét svérázného dětského mikrokosmu představuje výjevy z každodenního života, v 
němž většinu času zabírá průzkum okolí, hry a zvídavé dotazy na nejrůznější témata. 
Autotčin vyhraněný smysl pro detail umožňuje přesvědčivě zachytit poetiku všednoden-
nosti. Výsledkem je svěží a vtipný vhled do světa, v němž uprostřed zeleně, vraků aut a 
kaluží neomezeně vladne spontaneita, hravost a bezprostřední dětská logika.

14:30  Ivanovo dětství
Sovětský Svaz, 1962, 95 min, Režie: Andrej Tarkovskij, 35 mm
Tarkovského úspěšný debut (jeho obhájcem v mezinárodní polemice byl např. J. P. Sartre) 
vypráví příběh jedenáctiletého “dítěte války ”, jehož údělem se stala nepřístupná samota 
v utrpení a hořkosti, úplné přivlastnění světem nenávisti, pomsty, rizika a smrti, odcizení 
se všemu a všem bez náznaku touhy žít a přežít. Ivan přestal být dítětem ve chvíli, kdy 
mu fašisti před očima zavraždili matku. Tragický patos neodčinitelnosti viny všech za 
všechny je autorem spoluprožitý s mravním stoicismem. V následujících dílech Tarkov-
skij reagoval na hrozbu možné apokalypsy ještě více osobněji a naléhavěji.

16:30  Normální autistický film
Česko, 2016, 90 min, Režie: Miroslav Janek, DCP
Pět obdivuhodných dětí, jež společnost shodně opatřila nelichotivou nálepkou “autista“. 
Upřímný, přemýšlivý Lukáš má osobitý smysl pro humor, miluje film a píše vlastní scé-
náře. Klavírní virtuos Denis dokáže zahrát náročné skladby vážné hudby, je nesmírně 
inteligentní a sečtělý. Majda zase ráda rapuje, a jelikož se ničeho neostýchá, okolní svět 
ve svých textech obnažuje s odzbrojující přesností. Marjamka dokáže vyprávět dlouhé 
příběhy v angličtině, její neúnavný bráška Ahmed je zase neobyčejně přátelský. Přední 
český dokumentarista s unikátním autorským viděním nás však nabádá, abychom feno-
mén autismu navždy přestali vnímat jako lékařskou diagnózu a pokusili se mu porozu-
mět jako fascinujícímu, byť často obtížně rozluštitelnému způsobu myšlení.
Osobní účast režiséra Miroslava Janka. Po filmu následuje diskuze. 

Kinokavárna v kině Máj
13:00  Ozvěny Anifilmu - Tvorba dětem, 53 min ****
Pásmo, které je věnované mladým divákům od 6 let, se zaměřuje na nejrůznější příběhy 
zvířátek, ale také dalších nečekaných hrdinů. Zažívají roztodivná dobrodružství. Nachází 
odvahu (Plody mraků – se zvláštním uznáním poroty Anifilmu), nové kamarády (Ptáček a 
housenka) nebo své místo ve společnosti (Domek). Někdy jde ve filmech ale také jen o ra-
dost z pohybu a obživnutí (283 žab) a o hru s prostorem a geometrií (Kout, Modulátorie).
Plody mraků /Kateřina Karhánková/ČR/10 min/2017
Malý pták a housenka /Lena von Döhren/Švýcarsko/4 min/2017
Domek /Veronika Zacharová/ČR/5 min/2016
Fishwitch /Adrienne Dowling/UK/10 min/2016
Modulátorie /Alžběta Burešová/ČR/4min/2016
283 žab /Genadzi Buto/Bělorusko/1 min/2016
Kout /Lucija Mrzljak/Estonsko/2 min/2016
Miriamin slepičí sen /Andres Tenusaar/Estonsko/5 min/2016
Lasička /Timon Leder/Slovinsko/12 min/2016

14:30 Ozvěny Anifilmu - Dokumentární postupy v animaci, 52 min ****
S hybridními tvary, které kombinují animaci a dokumentární film se setkáváme běžně. 
Oba světy spolu od počátků spolupracují. V poslední dekádě ale animovaný dokument – 
tzv. ani-doc – zažívá obrodu a objevuje se stále častěji.
Méně než člověk /Steffen Lindholm/Dánsko/6 min/2016
Zlomené – ženská věznice v Hohenecku /A. Lahl, V. Schlecht/Něm./7 min/2016
Jaké máš číslo hnědé? /Vinnie Ann Bose/Indie/5 min/2016
Noční čarodějky /Julie Baltzer/Dánsko/8 min/2016
Řeč města /Šárka Zahálková/ČR/5 min/2016
Případ Moczarski /Tomasz Siwiński/Polsko/5 min/2016
My imigranté /Catalina Matamoros/Columbie, USA/6 min/2016
Animovaný žurnál /Sansone Donato/Francie/4 min/2016
How long, not long /Michelle and Uri Kranot/Dánsko/6 min/2016 

Knihovna K. H. Máchy
9:30  V paprscích slunce 
Rusko/ČR/Něm./Sev. Korea/Lotyšsko, 2015, 106 min, Vitalij Manskij, DVD
Lee Zin-mi je, zdá se, obyčejnou holčičkou vyrůstající ve velmi specifické zemi – KLDR. 
Chodí do školy, její rodiče do práce, připravuje se na přijetí do pionýrské organizace a je 
spokojená. Ovšem všechny scény měly být natočeny podle severokorejského scénáře. 
Tvůrcům se povedlo něco jiného, především zachytili právě přípravy inscenovaných zá-
běrů. Režisér Manskij vytvořil podmanivý obraz tajemné země a života jejích obyvatel. 
K natáčení uvedl: „Chtěl jsem natočit film o pravé Koreji, ale neexistuje tam reálný život 
tak, jak ho známe. Vyskytuje se tam pouze vize mýtu o skutečném životě. Takže jsme 
udělali film o falešné realitě.“ 

11:15  Pojar dětem
ČR, 2016, 70 min, Režie: Břetislav Pojar, Michal Žabka, Blu-ray
Pět filmů Břetislava Pojara, na nichž se podílel v posledních letech. Psí historie vypráví o 
malém klukovi, který díky opuštěnému pejskovi najde kamarády, film Hiroshi je o malém 
japonském chlapci, který se stěhuje za strýcem do hor. O princezně, která se nesmála 
je pohádka o „hloupém“ Honzovi, šikovném automechanikovi, který získá srdce smutné 
princezny. Čtvrtý příběh, Vánoční balada, se odehrává v budoucnosti, kdy malý chlapec 
dostane k Vánocům kouzelný dárek, který změní svět. Posledním snímek je Narcoblues 
o dětech a nebezpečném světě drog. 

Park Václava Havla
14:00  Stop-motion animace - workshop
Na festivalu se můžete na filmy nejen dívat, ale také se zapojit do jejich tvorby. Ve spo-
lupráci s knihovnou K. H. Máchy v rámci akce Města čtou. Lektorka Eva Vopelková vás 
zasvětí do tajů Stop-motion animace. Ta je složena z jednotlivých fotografií, které se při 
rychlém promítnutí snímků za sebou rozpohybují. I neživé předměty později působí jako 
živé, přičemž každý pohyb je sestaven z několika desítek fotografií – plynulost pohybu 
v animaci závisí na počtu vyfocených snímků. Tuto techniku s libostí používá ve svých 
filmech jeden z předních českých výtvarníků Jan Švankmajer. V Parku Václava Havla 
se seznámíme s procesem tvorby a dohromady zkusíme krátkou animaci inspirovanou 
místem a vašimi nápady. Vhodné pro účastníky od 6 let.  Zdarma.

Cargo Gallery
15:00  Čaroděj ze země Oz 
USA, 1939, 101 min, Režie: George Cukor, Victor Fleming, Mervyn LeRoy, 
Norman Taurog, King Vidor, Blu-ray
Dorothy (Judy Garland) nezná nic jiného než stereotypní život na kansaské farmě u tety 
a strýčka. Jednoho dne ji však spolu s jejím psím kamarádem Totem tornádo odnese do 
země Oz. Její splněný sen v podobě změny prostředí ale ztrácí na aktualitě a Dorothy se 
chce vrátit domů. V tom jí může pomoct jen mocný Čaroděj ze země Oz (Frank Morgan) 
žijící ve Smaragdovém městě. Dorothy se tedy vydává na cestu, při níž ji doprovází mno-
ho osobitých průvodců. Na filmařsky i výtvarně vynikajícím barevném filmu se mimojiné 
podílel slavný kameraman Harold Rosson, pěti rolí se zhostil Frank Morgan. Snímek zís-
kal Oscary za nejlepší hudbu a píseň a přidal čtyři nominace včetně těch na nejlepší film 
a právě kameru.
Film je uváděn díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

17:00  Axolotl Overkill 
Německo, 2017, 94 min, Režie: Helene Hegemann, MP4
Šestnáctiletá Mifti žije v Berlíně, kde vymetá večírky, experimentuje s drogami a sexem a 
kašle na školu. Dospělí, které potkává, jí přijdou zoufalí. Ti si o ní na oplátku rádi myslí, že 
je moc drzá, často zbytečně smutná a bezhlavě zamilovaná. Dospělí zoufalci se totiž ne-
chtějí zabývat podstatou věci. Mifti ví, že je na všechno na celém světě sama. Ať už tahle 
fráze znamená cokoliv. Je na tom stejně jako vodní dráček axolotl, který přežije všechno 
a s každou zkušeností se stává někým novým. Uvolněný a dynamicky nasnímaný debut 
natočila „zlobivá holka“, německá spisovatelka a režisérka Helene Hegemann v pouhých 
24 letech podle vlastního knižního bestselleru. 

18:30  Welcome to the Dollhouse
USA, 1995, 88 min, Režie: Todd Solondz, MP4
Život jedenáctileté Dawn Wienerové není zrovna velká legrace. Jako nejčastější terč po-
směchu spolužáků nemá na růžích ustláno, o rodině, kde apatický otec a mírně hysteric-
ká matka dávají přednost bratru šprtovi a rozmazlené sestřičce, ani nemluvě. Přitom ale 
odrůstající „ošklivé káčátko“ nechce nic víc než někam patřit a být aspoň trochu oblíbená. 
A tak se jednoho dne rozhodne sbalit největšího lamače srdcí svých spolužaček…
Film je uváděn díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

Hospoda U Letního kina
20:00  Koncert Oswaldovi
Oswaldovi jsou česko-italské duo, které tvoří Andrea Rottin a Kateřina Malá. Dva hla-
sy, elektrická kytara, minimalistická sestava bicích. Zvuk kapely lze popsat jako směs 
psychedelického rocku, amerického blues dvacátých let minulého století i učasného tua-
režského blues, s kořeny inspirace v jihoevropském folku, ale také v hudbě spaghetti 
westernů.

21:30  Pán much
USA, 1990, 86 min, Režie: Harry Hook, MP4     
Dvacet pět vojenských kadetů nečekaně při letecké katastrofě získá svobodu, když se 
bez dozoru ocitnou na pustém ostrově. Avšak nečeká je žádný idylka, budou se muset 
rozhodnout, zda budou zastávat hodnoty civilizace, v níž vyrostli, nebo se přikloní k živo-
tu řízenému zákony divočiny a primitivními pudy. Poutavý a nejzásadnější film režiséra 
Harryho Hooka zaujme působivými záběry i výraznými hereckými výkony. Pro Chrise 
Furrha (Jack Merridew) a Danuela Pipolyho (Piggy) se jednalo o jednu z mála hereckých 
příležitostí. Snímek silně inspiroval celosvětově úspěšnou reality show Survivor/Kdo 
přežije. Film je uváděn díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

Letní kino
21:30  Opravdová kuráž
USA, 2010, 110 min, Ethan Coen a Joel Coen, Blu-ray
Dospívající Mattie Ross (Hailee Steinfeld) má jediný cíl - pomstít smrt svého otce. Jeho 
vrah Tom Chaney (Josh Brolin) se však skrývá v indiánských teritoriích. Mattie si uvě-
domuje, že sama by ho dopadla jen velmi těžko, proto si najímá legendárního Roostera 
Cogburna (Jeff Bridges). Na cestu se s nimi také vydává Texas Ranger LaBoeuf (Matt 
Damon), jehož důvod se ale Mattie nelíbí. Spolupráci se nicméně v drsné krajině vyhnout 
nemohou. Atmosféru temného westernu oceňovaných režisérů bratří Ethana a Joela Co-
enových  podporuje kamera na Oscara třináctkrát nominovaného Rogera Deakinse. Sní-
mek získal deset nominací na Oscara včetně té za nejlepší film, ale neproměnil žádnou. 
Film je uváděn díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.


