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LETNÍ KINO HÁJEČEK  
 
 
 

ČERVENEC 
 
Pá 11.7.    
  21.30  Ecce Homo Homolka 
      
So 12.7.     
  21.30  Revival 
      
Čt 17.7.     
  21.30  Příběh kmotra 
      
Pá 18.7.     
  21.30  Mafiánovi 
      
Čt 24.7.     
  21.00  Vejška 
      
Pá 25.7.     
  21.00  Rivalové 
      
Čt 31.7.  
  21.00  Marečku, podejte mi pero 
 
 
 
      
 
Ecce Homo Homolka   
Československo 1969_ 80 min_komedie_přístupný_režie: Jaroslav Papoušek 
Trpká komedie o obyčejné neděli v rodině pražského taxikáře. Manželé Ludva a Heduš Homolkovi žijí se svými 
kluky-dvojčaty a Ludvovými rodiči v pražském bytě. V neděli všichni společně vyrazí na výlet do přírody, aby si 
užili zdravého vzduchu. Suverénní děda, starostlivá, leč nekompromisní babi, poněkud ušlápnutý Ludva s 
nespokojenou Heduš a zvídavými dvojčaty si ale moc užít nedokážou. Celý den je snůškou malicherných sporů a 
hádek, které jako by k jejich životům neodmyslitelně patřily. 

 
Revival 
Česko 2013 _ 111 min_ hudební komeide_od 12 let_režie: Alice Nellis.  
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých 
muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za sebou svůj život a svůj 
vlastní příběh. Jejich světy se potkávají a oni si začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu i za ním. 
Nejen členy kapely, i všechny okolo ovšem čeká spousta zábavy a často velmi překvapivých a komických situací. 
A také se konečně podaří rozluštit jedno velké tajemství – proč se vlastně skupina rozpadla. 
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Příběh kmotra 
Česko 2013_99 min._kriminální film_ od 12 let_režie: Petr Nikolaev 
Pokud Vám reformy za posledních dvacet let připadaly pomalé, pak vězte, že tu byla skupina lidí, která 
považovala tempo těchto let za překotné. Jediné, čeho tito lidé v začátku opravdu litovali, bylo, že nejvyšší 
nominální hodnota bankovek byla 500 korun a že tedy balíky, se kterými zacházeli, byly velmi neskladné. Peníze 
byly zkrátka úplně všude. Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek".  

      
Mafiánovi   
USA 2013_112 min._krimikomedie_titulky_ od 12 let_režie: Luc Besson  
Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert 
De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se 
zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem spořádaných občanů se jim příliš nedaří.  

 
Vejška 
Česko 2014_85 min_komedie_od 12 let_režie: Tomáš Vorel st. 
Petr Kocourek se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a 
profesor Slanina je nekompromisní. Na školu se hlásí i krásná Julie, do které se Kocourek bezhlavě zamiluje. 
Michal Kolman studuje VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky a rychlá auta. Oba kluky 
spojuje už od gymplu ilegální malování graffiti. Na pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají 
divoká dobrodružství. Při jedné noční honičce je Kocourek dopaden... 

  
Rivalové 
USA/ Německo/ Velká Británie 2013_123 min_životopisný film_titulky_od 12 let_režie: Ron Howard 
Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství. Závody Formule 1 
jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. 
James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál, vždy 
precizní a disciplinovaný 

 
Marečku, podejte mi pero 
Československo 1976_93 min. _komedie_přístupné_režie: Oldřich Lipský 
Jiří Kroupa, mistr v továrně na zemědělské stroje, by mohl povýšit - musel by ovšem vystudovat večerní 
průmyslovku. Pan Kroupa se tomu vehementně brání, nakonec však podlehne naléhání členů dílenského 
výboru a na školu se dá zapsat. Stejný vzdělávací ústav navštěvuje i jeho syn, přes den dokonce sedává v téže 
lavici. Náhle se ukazuje, že tatínek má mnohem horší prospěch než jeho ratolest. Dokáže si rodič napravit 
reputaci a obstát před profesory i spolužáky? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


