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čtvrtek 7. 10.
večer

Hraběnka
(The Countess)

Elisabeth Bathory. Všechno obětovala
pro lásku a ostatní obětovala pro krásu…
Francouzsko-německý historický film
(2008). Hrají J. Delpy, R. Mitchell, E. Hawke,
D. Brühl, V. Gallo, W. Hurt a další.
Režie J. Delphy
Erzebet Bathory byla bezpochyby výjimečnou
ženou, protože její osud ani po stovkách
let nedává lidem spát. Juraj Jakubisko je
přesvědčen, že všichni ti, kteří ji označují
za nejkrutější ženu v historii, nemají pravdu
a natočil kvůli tomu i svoji verzi Bathory
(2008), kde se hraběnka stala takřka
nevinnou obětí nešťastných okolností.
Francouzská herečka a režisérka Julie Delpy
by svým filmem The Countess měla potěšit
všechny ostatní, tedy příznivce krvavých
historek o bezcitné upírce, která se kvůli
kráse koupala v lidské krvi a nepohodlné
sloužící odstraňovala jako na běžícím pásu,
díky čemuž si vysloužila zápis v Guinessově
knize rekordů.
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Žánr: historický / drama
Stopáž: 96 minut
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čtvrtek 14. 10.
večer

Astronaut
(The Astronaut Farmer)

Astronaut Billy Bob Thornton je přinucen
odejít na odpočinek, aniž by se kdy podíval
do vesmíru. Odmítá se vzdát svého snu
spouští vlastní vesmírný program. Americký
film (2006). Dále hrají J. Gries, V. Madsen,
T. B. Nelson... Režie M. Polish
Malý krůček pro člověka, velký skok pro
farmáře… Bývalý astronaut NASA Charles
Farmer (Billy Bob Thornton) se odmítne
vzdát svého snu podívat se alespoň jednou
v životě do vesmíru ve stodole na rodinné
farmě si začne stavět vlastní raketu, která by
ho vynesla na oběžnou dráhu. Jeho „vesmírný
program“ samozřejmě vzbudí zájem sousedů,
kteří se jeho kutilstvím dobře baví. Další,
koho začne Charlesův sen zajímat, jsou
novináři, kteří větří skvělý příběh na titulní
strany. Na druhou stranu vláda neshledává
na stavbě soukromé vesmírné lodi nic
zábavného. Naopak považuje Charlesův
koníček za podezřelý a za možné ohrožení,
které je nutné zastavit. Jediný, kdo věří
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v Charlesův sen, je jeho manželka Audie
(Virginia Madsen) a jeho bývalý kolega z
NASA (Bruce Willis). To, co začalo jako
neuskutečnitelná fantazie jednoho snílka,
začíná získávat reálnou podobu.
Hlavních rolí se ujali fantastičtí herci.
Astronauta - farmáře si zahrál Billy Bob
Thornton (Banditi, Ples příšer, Santa je
úchyl!). Jeho manželku ztvárnila Virginia
Madsen (nominace na Oscara za nejlepší
vedlejší herecký výkon ve filmu Bokovka,
Spider-Man), jeho kolegu z NASA Bruce
Willis (Sin City – město hříchu, Rukojmí,
Banditi).

Žánr: komedie / drama
Stopáž: 100 minut
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čtvrtek 21. 10.
večer

Sleduje tě vrah!
(The Watcher)

Agent FBI Joel Campbell se tři roky marně
pokoušel dopadnout sadistického psychopata
Davida Allena Griffina, který v Los Angeles
vraždil osamělé ženy. Poté, co vraha vyrušil
ve chvíli, kdy chtěl zabít jeho milenku Lisu, se
Campbell nervově zhroutil. Nepodařilo se mu
zabránit Lisině tragické smrti v plamenech.
Joel proto opouští službu u FBI a přestěhuje
se do Chicaga…
Režie: Joe Charbanic
Hrají: James Spader, Marisa Tomei, Keanu
Reeves, Ernie Hudson, Chris Ellis, Jenny
McShane, Michael Guido, Joseph Sikora,
Tamara Tungate
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(USA – 2000)
Žánr: krimi / mysteriozní / thriller
Stopáž: 93 minut
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čtvrtek 28. 10.
večer

Po přečtení spalte
(Burn After Reading)

Vzpomínková kniha bývalého agenta
CIA Johna Malkoviche se dostane do
nesprávných rukou a řetězec událostí se
spouští. Jak tajné vlastně tajné služby
můžou být? Americko-britsko-francouzský
film (2008). Dále hrají B. Pitt, G. Clooney,
F. McDormand. Režie E. Coen, J. Coen

George Clooney a Brad Pitt se setkávají pod
režijním vedením Ethana a Joela Coenových
(Tahle země není pro starý) v netradiční černé
špionážní komedii.
Osbourne Cox (John Malkovich) jako operační
důstojník CIA bojuje o přežití. Jeho kariéra i
manželství už dlouhou dobu nikam nespějí
a Ozzieho začne pořádně chápat už jen lahev
tvrdého alkoholu. Harry Pfarrer (George
Glooney) je domýšlivý úředník ministerstva
financí, který za zády své ženy holduje
internetové seznamce, udržuje známost
s Ozzieho manželkou Katie (Tilda Swinton)
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a ve sklepě si sám vyrábí sexuální pomůcky.
Když Ozzie definitivně přijde o práci u CIA,
rozhodne se ve své slastné nevědomosti
napsat vzpomínkovou knihu. Bohužel netuší,
že si jeho žena chystá půdu pro rozvod a
že z jeho počítače ukradne rukopis. Disk
se omylem dostane do rukou potrhlé
zaměstnankyně fitcentra Lindy (Frances
McDormand) a jejímu natvrdlému kolegovi
Chadu Feldheimerovi (Brad Pitt). Oba
prosťáčci v tom vidí báječnou příležitost, jak
přijít k nějaké hotovosti, a tak nelení a svůj
objev nabídnou Rusům! Okamžitě se ovšem
spustí řetězec událostí, které ukážou, jak
tajné vlastně tajné služby můžou být.

Žánr: komedie / krimi
Stopáž: 92 minut
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