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LETNÍ KINO HÁJEČEK  
 
 

ČERVENEC 
 

Čt  11.7.     
  21.30  Obecná škola  
      
Pá  12.7.     
  21.30  Once  
      
Čt  18.7.     
  21.30  Vrchní, prchni!  
      
Pá  19.7.     
  21.30  Kurz negativního myšlení  
      
Čt  25.7.    
  21.00  Hoří, má panenko  
      
Pá  26.7.     
  21.00  Kung Fu Panda 2  
      
 
 
Hoří, má panenko   
Československo/Itálie 1967,  71 min. – komedie, přístupný režie: Miloš Forman  
Autorem námětu a scénáře je známá a osvědčená trojka Miloš Forman, Jaroslav Papoušek a Ivan 
Passer. Modelový průzkum českého maloměšťáctví ve vypouklém zrcadle zvýrazňujícím hospodské 
vztahy, prázdné hlavy, dlouhé prsty a plytké svědomí, se odehrává na pozadí hasičského bálu. V 
karikování a pranýřování české národní povahy jsou režisér Forman a kameraman Miroslav Ondříček 
doslova nelítostní. 
 
Kung Fu Panda 2 
USA 2011, 87 min. - animovaná dobrodružná komedie, dabing, přístupný, režie: Jennifer Yuh  
Panda Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který společně s pěti přáteli, 
Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem, hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší 
zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit 
umění kung fu.  
 
Kurz negativního myšlení  
Norsko 2006, 79 min. - komediální drama – titulky, od 12 let, režie: Bård Breien 
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 
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válečných filmů se vzbouří proti nevítané invazi „pozitivní“ energie a za pomoci místy až brutální 
upřímnosti se pokusí ovládnout situaci.  
      
Obecná škola   
Československo 1991, 97 min. – 1991 - komediální drama, přístupný, režie: Jan Svěrák  
Je krátce po válce a do chlapecké třídy jedné ze škol na předměstí Prahy chodí desetiletý Eda Souček 
se svým kamarádem Tondou. Stejně jako ostatní spolužáci, také oni zcela ignorují pokusy rezignované 
učitelky Maxové o výuku a spíš než o učivo se zajímají o barvu jejích kalhotek. Není divu, že se 
učitelka jednoho dne zblázní a na její místo nastoupí nový učitel. Jmenuje se Igor Hnízdo a vymyká se 
všem učitelům, které kluci do té doby poznali...  
 
Once 
Irsko 2006, 83 min. - hudební romantické drama, titulky, přístupný, režie: John Carney  
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Ona je talentovaná pianistka z 
Čech, která v Irsku prodává na ulici růže. Když se ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich společná 
hudba má neobyčejnou sílu a podaří se jim získat nejen peníze na pronájem studia, kde natočí 
společnou desku, ale také přízeň a obdiv všech, kteří se na jejím vzniku podílejí.   
Oscar 2007: nejlepší pseň (Falling Slowly) 
  
Vrchní, prchni! 
Československo 1980, 85 min. - komedie, přístupný, režie: Ladislav Smoljak  
Knikupec Dalibor Vrána věru nemá lehké žití. Líbí se ženám, a ty se zase líbí jemu, a protože je Dalibor 
mužem činu, značnou část jeho poctivě nabytého výdělku polknou alimenty. Svou svízelnou finanční 
situaci se rozhodne vylepšit způsobem zcela originálním. Využije toho, že si jej lidé v restauracích 
často pletou s číšníkem a začne inkasovat. Netrvá dlouho a stane se nepolapitelným fantomem 
pražských (a později i mimopražských) restaurací, postrachem liknavých číšníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


