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Batman začíná
AKČNÍ FANTASY – Prequel filmových 
dobrodružství o netopýřím muži dává 
odpovědi na řadu dříve nezodpověze-
ných otázek z doby Batmanova dětství 
i mládí. Bruce Wayne jako chlapec spadl 
do studny, v níž měli hnízdo netopý-
ři, a později se stal svědkem vraždy 
svých rodičů. V dospělosti podstoupil 
tvrdý bojový i duchovní výcvik v himá-
lajském klášteře. Odmítl ale nabídku 
svého Mistra, aby se stal členem Ligy 
stínů a po sedmi letech se vrátil zpát-
ky do Gotham City. Protože se město 
nachází v naprostém rozkladu, Bruce 
Wayne se jako maskovaný mstitel bez-
práví záhy postaví svému prvnímu pro-
tivníkovi, jenž si říká Strašák.

Divoch
DRAMA – Mladík Johnny Strabler je 
vůdcem čtyřicetičlenného motorkář-
ského gangu Černí rebelové, který svo-
bodně jezdí po zemi, aniž by měl nějaký 
konkrétní cíl. V městečku Wrightsville 
uspořádají mladíci pouliční závody 
a vtrhnou do baru. Zatímco majitel loká-
lu Bleeker je rád, že u něj někdo nechá 
větší útratu, jeho bratr – místní policista 
– se má na pozoru a snaží se předejít 
nepříjemnostem. Johnny se na první 
pohled zamiluje do mladé barmanky 
Kathie. Netuší ale, že dívka je právě 
policajtovou dcerou. Když do městeč-
ka dorazí konkurenční gang motorkáře 
China, je jasné, že násilí nebude možné 
zabránit.

Turbulence
AKČNÍ THRILLER – Pětinásobný vrah 
Ryan Weaver má být s kasařem Stub-
bsem eskortován za doprovodu čtyř 
agentů FBI do New Yorku na palubě 
pravidelné letecké linky. Protože je 
Štědrý den, kromě nich je na palubě jen 
jedenáct cestujících a posádka. V letadle 
se Weaver snaží přesvědčit letušku Teri 
o své nevině. Poté, co Stubbs na toaletě 
zabije své strážce, se Weaver zbaví pout 
a zachrání Teri, kterou si kasař vzal jako 
rukojmí. V následné přestřelce zahyne 
Stubbs i oba zbývající agenti. V trupu 
letadla je však velký otvor a oba piloti 
jsou mrtví. Šokovaná Teri si začíná uvě-
domovat, s kým se ocitla téměř sama 
na palubě...

Bouřlivé srdce 
THRILLER – Agenti FBI Ray Levoi 
a jeho nadřízený Frank Couteile 
jsou pověřeni vyšetřováním vraždy 
v odlehlé rezervaci obývané Siouxy. 
Podezřelým je místní militantní radikál. 
Přestože ho hned po příjezdu zatknou, 
muži se podaří uprchnout a oběma 
agentům nezbude než jej začít hledat 
v nuzných domcích po okolí. Zatímco 
Frank Couteile je případem stále zne-
chucenější, Ray Levoi, jehož otec 
byl Sioux, se snaží pochopit rozdíl 
dvou odlišných světů a vniká hlouběji 
do tajemství života indiánů... Snímek 
inspiroval skutečný případ, který se 
stal v sedmdesátých letech minulého 
století v rezervaci Pine Ridge.

20.15 PRIMA COOL 22.45 ČT2 23.05 NOVA21.50 NOVA CINEMA

Bronzová koruna
POHÁDKA – Na královském lovu se 
za podivných okolností zraní malý 
princ Rudolf. Jeho otec se poté zřítí ze 
skály a zahyne. Mladá princezna Klára 
tak zůstává sama na výchovu brat-
ra i na vládu v zemi. Je tu ale někdo, 
kdo nabízí pomoc. Jak se ukáže – ne 
nezištnou...

13.05

Pod Jezevčí skálou
RODINNÝ – Hajného Straku, který žije 
na Šumavě, požádá jeho dcera, aby se 
nějakou dobu postaral o vnuka Vašíka, 
ačkoli ho děda skoro nezná. Městský 
chlapec si ale dědečka, který se do té 
doby s jeho rodinou nestýkal, získá 
svou bezprostředností a zájmem o pří-
rodu.

15.25

Návštěvníci 
SERIÁL – Je už nad slunce jasnější, 
že akademikova výprava se o záchra-
nu civilizace budoucnosti nezaslouží. 
Loučení není snadné pro nikoho, nej-
těžší je ale pro Káťu, jež už nikdy ne-
uvidí Petra. Ví také, jaký osud záhy čeká 
dědu Drchlíka, ten to ale slyšet nechce. 

18.05 

21.25 FILM+

Vzhledem k tomu, že jedna bobule víno 
tak úplně nedělá, přišli fi lmaři 
s druhou. O poznání sladší.

2Bobule

2Bobule – volné pokračová-
ní úspěšné komedie Bobule 
z roku 2007 – se točí kolem 
vskutku sladkého vinařského 
skvostu – slámového vína. 
To vzniká dosoušením vyzrá-
lých hroznů na slámě po dobu 
nejméně tří měsíců, díky čemuž se odpa-
ří z bobulí voda a koncentruje obsah 
cukru. Právě do výroby slámovky, která je 
považována za vrchol vinařského umění, 
se pouští coby vinař-začátečník Honza 
(Kryštof Hádek), který žije s přítelkyní 
Klárou (Tereza Voříšková) na dědečkově 

TIP
DNE

vinařství. Jihomoravskou idylku ovšem naruší Honzův kamarád Jirka 
(Lukáš Langmajer), který se do vinných sklípků přijel ukrýt před rodiči 

(Jiří Krampol a Jana Švandová) mladé dívky, s níž se zapletl a která 
s ním čeká dítě. Toliko základní zápletka 2Bobulí.
Natáčení probíhalo nejen na jižní Moravě (například záběry malebných 

sklepních uliček pocházejí z vesničky Vrbice, štáb se zabydlel i u vinařů 
v okolí Zaječí, hlavní hrdinové se opíjejí v brněnské Vinné galerii, svatební 

obřad se koná na Svatém kopečku nad Mikulovem), ale 
také v Mořince u Prahy, pro jeden záběr si fi lmaři dojeli 
i do Rakouska. „Dostáli jsme pověsti skutečně vinné-
ho fi lmu. Během natáčení se vypilo více než tisíc litrů 
vína,“ přibližuje zákulisí natáčení producent Tomáš 
Vican. Ve dvojce se vedle hlavních tváří z prvních 
Bobulí objevují nové postavy v podání již zmíněných 
Jiřího Krampola, Jany Švandové či Jiřího Korna.
Během fi lmování ovšem neteklo proudem pouze 
víno, málem se cedila i krev. „Nejčastějším úrazem 
na place byly popáleniny od sluníčka, dvakrát 

jsme museli volat i sanitku. Poprvé pro slečnu 
z ostrahy, na kterou spadl ve velkém větru stativ 

na lampu,“ říká druhý z producentů Adam Dvořák. „Podruhé 
přijela pro Miroslava Táborského, který si přetrhl vazy v koleně,“ 

dodává Vican k natáčení jednoho z divácky nejúspěšnějších fi lmů 
roku 2009. Do kin na něj přišlo bezmála čtyři sta tisíc lidí.

Bodrý vinař, jehož ztvárnil 
Václav Postránecký, má 
velmi blízko k jednomu 
skutečnému vinaři…

ART      VTIP    NAPĚTÍ     AKCE     LÁSKA

USA 1992 H: V. Kilmer, S. Shepard, 
G. Greene, F. Ward R: M. Apted

114
min●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

ART      VTIP    NAPĚTÍ     AKCE     LÁSKA

USA 1997 H: R. Liotta, H. Elizondo, L. Holly, 
B. Gleeson R: R. Butler

97
min●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

ART      VTIP    NAPĚTÍ     AKCE     LÁSKA

USA/VB 2005 H: Ch. Bale, M. Caine, 
L. Neeson, K. Holmes R: Ch. Nolan

135
min●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

ART      VTIP    NAPĚTÍ     AKCE     LÁSKA

USA 1953 H: M. Brando, M. Murphy, R. Keith, 
L. Marvin R: L. Benedek

76
min●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

ART      VTIP    NAPĚTÍ     AKCE     LÁSKA

ČR 2009 H. K. Hádek, T. Voříšková, 
L. Langmajer R. V. Lanné

94
min●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
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Kocour v botách
POHÁDKA – Chudý mlynář onemocní 
a nejmladšímu synovi Hansovi odkáže 
jen kocoura Minkuse. Ten svému zkla-
manému novému majiteli slíbí, že když 
mu sežene pár bot, postará se o jeho 
štěstí. Krátce nato zinscenuje setkání 
Hanse s králem a jeho dcerou, princez-
nou Friedou.

Od zítřka nečaruji
KOMEDIE – Pan Tau se v důsledku 
omylu vedoucího pionýrském tábora 
ocitne v roli kuchaře. V patách však má 
inspektora bezpečnosti letového pro-
vozu Málka, který pana Tau neúprosně 
pronásleduje coby černého pasažéra. 
Navíc se zmocní jeho deštníku i kou-
zelné buřinky.

Svět umění: Cesta
DOKUMENT – V autorském profilu 
režisérka Věra Chytilová (nar. 1929) 
s neutuchající energií vypráví o svém 
životním usilování, vzletech i pádech, 
ztrátách a nálezech i o tvůrčím zápa-
su, jemuž se nic nevyrovná. Ve svých 
uměleckých nárocích i občanských 
postojích nekompromisní umělky-
ně se díky filmům O něčem jiném, 
Sedmikrásky či Ovoce stromů raj-
ských jíme zapsala do zlatého fondu 
nové vlny šedesátých let.

Záchrana chilských... 
REKONSTRUKCE – Letos 5. srpna 
uvízlo po zavalení chilského dolu 
na těžbu mědi a zlata San José třia-
třicet horníků v podzemí. Ten den se 
začal psát jeden z nejdramatičtějších 
bojů o přežití v dějinách lidstva, který 
trval sedmdesát dní. Dokument nabízí 
unikátní 3D grafické animace podze-
mí, exkluzivní filmové materiály, ale 
i necenzurované výpovědi rodinných 
příslušníků a dalších účastníků zázrač-
né záchranné operace.

Štafetový závod mužů
LYŽOVÁNÍ – Zima přichází a s ní sezona 
klasického lyžování. Závody světového 
poháru ve švédském Gaellivare mají 
atraktivní příchuť i pro českého fanouš-
ka bílé stopy. Půl hodiny po dvanácté 
startuje štafeta mužů na 4x10 km. 
Česká čtyřka v únoru na olympijských 
hrách ve Vancouveru ukázala, že umí 
zajet medailové závody. Bronz ze štafe-
ty byl pro Čechy první po dvaadvaceti 
letech, a tak Bauer a spol. patří mezi 
favority.

Ach, ty vraždy!  
KRIMINÁLNÍ – V ochotnickém diva-
dle probíhá oslava narozenin dlou-
holeté kamarádky a herecké kole-
gyně bývalé advokátky Kalendové, 
pošťačky Anny Vorlové. Právě tato 
žena je ale druhý den nalezena 
mrtvá v kontejneru. Ve vilové čtvrti, 
kde roznášela poštu, se rozeběhne 
pátrání po pachateli. Kalendová se 
do něj zapojí a zjistí, že ve čtvrti došlo 
k několika loupežím, do nichž byla 
Vorlová údajně zapletená.

Kamera na cestách... 
CESTOPISNÝ – Michael Palin musel 
překonat Tatry, aby mohl zahá-
jit poslední etapu svého putování 
zeměmi nové Evropy. Se Slováky si 
popovídal o životě během venkov-
ské zabijačky. Pak překročil devate-
náctou hranici své cesty: zastavil se 
v Brně, Karlových Varech a v Praze. 
Nakonec si vyzkoušel nejstarší evrop-
skou paroplavbu po Labi z Drážďan 
do Míšně. V Berlíně a u Baltu jeho 
svérázná objevitelská pouť skončila.

Formula 3 VC Macau
MOTORISMUS – Letošní ročník for-
mule 1 už má své závody odjeté, ale 
fanouškům rychlých kol nemusejí 
vlhnout oči. Sezona stále pokračuje 
v nižší třídě formula 3 a závody jsou 
to mnohdy atraktivnější než velké ceny 
ve slavnější „jedničce“. V nižší třídě se 
proslavili takoví velikáni, jako Michael 
Schumacher nebo David Couldhard, 
mnoho závodů zde odjel i Čech Tomáš 
Enge. A kdo ví, třeba ve Velké ceně 
Macau zazáří budoucí hvězda F1.

Vraždy v Midsomeru I 
KRIMINÁLNÍ – Midsomerský Klub 
spisovatelů,  vedený Geraldem 
Hadleighem, si pozval na besedu 
autora bestsellerů. Předseda klubu 
však očekává příjezd slavného literáta 
s nevysvětlitelnými obavami. Zřejmě 
byly oprávněné – druhého dne je 
Hadleigh nalezen mrtev s roztříště-
nou hlavou. Během inkriminované 
noci se v jeho domě vystřídali snad 
všichni členové spolku, a okruh pode-
zřelých je tedy více než široký. 

ROMANTICKÉ DRAMA – Deprimovaný 
Leonard, který má za sebou již dva 
neúspěšné pokusy o sebevraždu, 
pracuje v rodinné čistírně a žije 
u svých starostlivých rodičů. Ti ho 
mají sice rádi, ale nerozumějí mu. 
Rozporuplný mladík téměř současně 
pozná dvě zcela rozdílné ženy. První 
je krásná tajemná sousedka Michelle, 
jež svádí boj s démony vlastní minu-
losti. Druhou potenciální partnerkou 
je milá a vstřícná dcera otcova přítele 
Sandra, se kterou se ho snaží dát 
dohromady rodiče. Dilema, před kte-
rým Leonard nyní stojí, není vůbec 
snadné vyřešit: volba mezi nebez-
pečnou touhou a čistou láskou by ho 
nakonec mohla stát i život...11.40 NOVA

10.00 NOVA
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Bronzová koruna
POHÁDKA – Na královském lovu se 
za podivných okolností zraní malý 
princ Rudolf. Jeho otec se poté zřítí ze 
skály a zahyne. Mladá princezna Klára 
tak zůstává sama na výchovu brat-
ra i na vládu v zemi. Je tu ale někdo, 
kdo nabízí pomoc. Jak se ukáže – ne 
nezištnou...

13.05 ČT1

Pod Jezevčí skálou
RODINNÝ – Hajného Straku, který žije 
na Šumavě, požádá jeho dcera, aby se 
nějakou dobu postaral o vnuka Vašíka, 
ačkoli ho děda skoro nezná. Městský 
chlapec si ale dědečka, který se do té 
doby s jeho rodinou nestýkal, získá 
svou bezprostředností a zájmem o pří-
rodu.

15.25 NOVA

Návštěvníci 
SERIÁL – Je už nad slunce jasnější, 
že akademikova výprava se o záchra-
nu civilizace budoucnosti nezaslouží. 
Loučení není snadné pro nikoho, nej-
těžší je ale pro Káťu, jež už nikdy ne-
uvidí Petra. Ví také, jaký osud záhy čeká 
dědu Drchlíka, ten to ale slyšet nechce. 

18.05 ČT1

Milenci

ART      VTIP    NAPĚTÍ     AKCE     LÁSKA

USA 2008 H: J. Phoenix, G. Paltrow, 
V. Shaw, I. Rossellini R: J. Gray

106
min●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
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