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Filmové novinky
Pinocchio
Žánr: Dobrodružný, rodinný
Školní sleva je možná od 15. října

Film je uváděn v českém znění

Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako
vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina
a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet
napínavých dobrodružsví. Jednoho dne je podveden, unesen
a honí ho bandité tajemným světem plným neuvěřitelných
nestvůr – z břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na
pole zázraků. Podaří se Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen
stát se opravdickým klukem?

Křupaví mazlíčci
Žánr: Animovaný
Školní sleva je možná od 10. srpna.

Film je uváděn v českém znění
Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají
kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli zvíře? Owen Huntigton žije pouze prací,
jen těžko hledá čas na svou ženu a malou dcerku. A pak to přijde, Owen zdědí
cirkus po svém strýčkovi. Tohle by mohla být šance na změnu, na dobrodružství a
zábavu, na opravdový rodinný život. Malý cirkus je ale na pokraji krachu, nestíhá
konkurenci obrovského zábavního řetězce, klauni, akrobati a další už jsou postarší
a leccos je bolí. Tohle dědictví se zdá být spíš prokletím a pohromou, ale pak Owen
objeví starobylé tajemství strýčka Boba. Krabici s kouzelnými sušenkami, které
mohou proměnit člověka ve zvíře. A najednou je tu plno zvířat, která tančí, zpívají
a předvádějí akrobatické kousky – a pak se s pomocí sušenky znovu promění do
lidské podoby. Nic jim nemůže zabránit v úspěchu a oživit zašlou slávu! Nebo ano?
Je tady totiž ještě Horatio, zákeřný bratr strýčka Boba, který chce kouzelný cirkus
jen pro sebe. A aby ho získal, je schopen udělat úplně cokoli.

Šarlatán
Žánr: Životopisný
Film je promítán v českém znění

Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem
výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi. Příběh je
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v
průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí
ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností
politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného
lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním
diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři
nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem
s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před
sebou samým…

Filmové novinky
Princezna zakletá v čase
Žánr: Pohádka

Školní sleva je možná od 1. října

Film je uváděn v českém znění

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby,
kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit
v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce.
Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se
zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase.
Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých
dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby
zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt
odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

Scoob!
Žánr: Animovaný, Komedie, Rodinný
Školní sleva je možná od 19. března 2020

Film je uváděn v českém znění

První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa míří do našich
kin a slibuje skvělou podívanou! Zjistěte, jak to se Scoobym všechno
začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího případu!
Film vás zavede na samotný začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho
a konečně na velkém plátně uvidíte, jak s mladými detektivy Fredem,
Velmou a Daphne, založili dnes již legendární srandabandu Záhady
s.r.o. Po stovkách vyřešených případů musí teď ale Scooby a jeho parta
přijít na kloub nejprekérnější záhadě všech dob. Zločin totiž nikdy nespí
a svět má brzy zakusit zlobu přízračného bájného psa Kerbera. Začíná
napínavý závod s časem! Psapokalypsa je na spadnutí a prima parta
brzy zjisťuje, že pravým klíčem k záhadě může být právě Scooby.

Hurá do džungle
Žánr: Animovaný
Film je promítán v českém znění

Animované rodinné dobrodružství o síle přátelství. Když do hluboké
džungle zavítá návštěvník z vesmíru, zvířátka jsou nadšena, protože jim
předá schopnost mluvit. To ale ještě netuší, že ve skutečnosti byl vyslán,
aby jejich planetu ovládl. Malý mimozemšťan je velmi překvapený
pohostinstvím a přátelskou povahou zvířátek z džungle a začíná zde
vznikat nové, mezivesmírné přátelství. Aby se mohl vrátit domů, vypraví
se společně s novými přáteli najít ztracenou vesmírnou loď. Cestou
zažívají spousty legrace a velká dobrodružství. Malý mimozemšťan
poznává, že přátelství může být největší silou ve vesmíru.

Filmové novinky
Vzhůru za sny
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění

Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama hned
nadvakrát. Poprvé, když proti své vůli dostane nevlastní sestru
Jenny. Ta je stejně stará jako ona, zničehonic se přistěhovala, je
strašně otravná a všichni očekávají, že se z nich stanou nejlepší
kamarádky. A pak podruhé, když ve spaní během jednoho snu
objeví senzační tajemství. Přijde totiž na to, jak vlastně sny
vznikají. Díky šťastné nehodě zjistí, že svět snů má podobu
nekonečných filmových studií, které připomínají Hollywoodskou
továrnu na sny.

Velké dobrodružství malé pandy
Žánr: Animovaný, Pohádka

Film je uváděn v českém znění

Velký hnědý medvěd Brum-Brum si žije svůj spokojený život, do
té doby, kdy mu jednoho dne popletený čáp nedoručí omylem
zvláštní zásilku – malou pandu. Jako všechny mláďata, i tato
panda je roztomilá, ale hodně pláče, a rozhodně nepatří do
Brum-Brumovho lesa. Nezůstává mu nic jiné, než s pomocí
kamarádů najít pandě správný domov. Medvěda, malou pandu,
tygra s poetickou duší, bojácného vlka a pelikána, kterému se
nikdy nezavře zobák, čeká dlouhá a nebezpečná cesta, která
prověří skutečnou sílu jejich přátelství.

Havel
Žánr: Životopisný, Drama

Film je uváděn v českém znění

Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní film Havel
přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie
Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností.
„Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film
se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje
boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také
milostné vztahy, vlastní pochyby a humor.

Historie
Ranhojič
Téma: 11. století, Persie
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky
ohledně medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný
středověk. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Mladý Rob
Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, když
má někdo zemřít. Po smrti obou rodičů se Roba ujímá právě
jeden z ranhojičů a během společných cest se z Roba stává
jeho učedník. Touha po poznání a touha dozvědět se o lidském
těle a jeho léčení co nejvíc žene nakonec Roba z malé anglické
vesnice až do dálné Persie.

Alfa (MP-12)
Žánr: Akční, Drama
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední
doby ledové v Evrope před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který se
vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců kmene,
utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu. Když
se probere, zjištuje, že je zraněn a sám - je nucen naučit se
prežít v drsné a nemilosrdné divočině. S jistými komplikacemi
se mu podaří ochočit si osamělého vlka, kterého opustila jeho
smečka, a postupně se učí spoléhat se jeden na druhého.
Stanou se z nich přátelé, kteří budou nuceni prečkat bezpočet
nebezpečných a náročných situací, pokud mají nalézt cestu
zpátky domu dříve, než nadejde vražedná zima.

První člověk
Žánr: Drama, Historický, Životopisný
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. A film o něm
vznikl až po padesáti letech. Dramatický příběh letu Neila Armstronga
na Měsíc mapuje oscarový režisér Damien Chazelle, který na oběžnou
dráhu vyslal Ryana Goslinga. Před padesáti lety se půl miliardy lidí
mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky
Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong
slavnou větu „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“
a počin, který se stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa
Kolumba, byl tímto úspěšně završen. Stejně fascinující ale byla éra,
která tomuto letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal to
privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok.

Historie
Jiří Suchý – Lehce s životem se prát
Žánr: Dokumentární, Životopisný
Školní sleva je možná od 10. 10. 2019
Film je uváděn v českém znění
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, grafik,
scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě není ještě
všechno. Především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To je
Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární film Olga
Sommerová. Jiří Suchý svým všestranným geniálním talentem ovlivnil v průběhu
šedesáti let své tvůrčí dráhy několik generací. Svými písňovými a divadelními
texty obohatil s nevídanou působivostí nejen český jazyk, ale i naše kulturní
bohatství. V průběhu šedesáti let uvedl v Semaforu stovku her, napsal texty k 1400
písním a složil hudbu k 500 songům. „Dodnes mi není jasný, jak vznikne nápad.
Mám ctižádost, aby to dobrý, co jsem napsal, mě přežilo…,“ zazní mimo jiné z
umělcových úst ve filmu.

Bohemian Rhapsody
Žánr: Drama, Hudební, Životopisný
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh.
Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od založení
skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

Marie, královna skotská 		

(MP-15)

Žánr: Drama, Historický
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky
Bylo jí pouhých šest dní, když se po smrti otce stala Marie (Saoirse Ronan)
skotskou královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul královny francouzské,
ale když o dva roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka
musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany, navíc
čelila otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty
(Margot Robbie), jejíž vládu odmítala uznat. Averze to byla oboustranná, Alžbětě
Marie vadila nejen jako vzpurná rivalka, ale i jako matka budoucího krále Jakuba.
Anglická panovnice totiž v tomto směru měla z mnoha příčin jen mizerné vyhlídky.
Na druhou stranu obě panovnice spojovala jejich izolovanost v prostředí tvořeném
výhradně muži, díky němuž získaly vzájemné pochopení, dokonce i respekt.
Britské ostrovy však byly pro dvě tak silné ženy příliš malé a obě to věděly. Otázkou
bylo jen, která z nich se rozhodne udělat první krok k eliminaci té druhé, a jak moc
je to bude bolet.

Historie
Rocketman
Žánr: Hudební
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to
malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči,
zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví
úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější
duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá
cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se
dala zvládnout bez chlastu a drog. Ty pomáhaly zejména ve
chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což
se mu stávalo prakticky pořád. Jenže když jste duší rocker
i showman, tak se z každého srabu prostě vyzpíváte.

V oblacích
Žánr: Animovany, Dobrodružný, Komedie
Film je uváděn v českém znění

Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou
musí podstoupit každý racek, aby se mohl s celým hejnem
bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. Nešťastnou náhodou ale
skončí jako zmoklá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky
od mladších racků a výtky od těch dospělých. Na mořského racka
je totiž neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou
rorýs, mezi racky se jako pískle tak nějak omylem připletl, získal
si srdce jednoho páru a už s nimi zůstal. Teď se ovšem dozvěděl
pravdu, objevil jiné rorýse, dokonce jednu slečnu a odchází s nimi z
domovského hnízda za dobrodružstvím.

Aladin

Žánr: Dobrodružný, Komedie, Rodinný
Film je uváděn v českém znění nebo anglické m znění s českými titulky
Ve snímku Aladin září Will Smith jako bombastický džin, Mena Massoud jako
okouzlující zlodějíček Aladin, Noami Scott jako krásná a cílevědomá princezna
Jasmína, Marwan Kenzari jako mocný černokněžník Jafar, Navid Negahban jako
starostlivý sultán, Nasim Pedrad jako nejlepší kamarádka a spojenkyně princezny
Jasmíny Dalia, Billy Magnussen jako krásný, leč arogantní nápadník princ Anders, a
Numan Acar jako Hakim, Jafarův pobočník a kapitán palácové stráže. Film produkují
Dan Lin a Jonathan Eirich. Výkonnými producenty jsou Marc Platt a Kevin De La
Noy. Hudbu složil Alan Menken. Ve snímku uslyšíme nové verze původních písní,
které Menken složil a slova k nim napsali Howard Ashman a Tim Rice a dvě nové
písně, které rovněž složil Alan Menken a slova k nim napsali textaři Benj Pasek a
Justin Paul. Film se natáčel ve studiích v Londýně a na dech beroucích jordánských
pouštích. Pohádkovém Agrabahu vdechli život i hlavní kameraman Alan Stewart,
vedoucí výroby Gemma Jackson a návrhář kostýmů Michael Wilkinson.

Historie
LE MANS ’66 (MP-12)
Žánr: Životopisný, Drama, Sportovní
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a
britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční
závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu
24 Le Mans ve Francii roku 1966. Držitel Oscara Matt Damon a
Christian Bale ve filmu inspirovaném skutečnou událostí.

UglyDolls
Žánr: Animovaný, Dobrodružný, Komedie
Film je uváděn v českém znění
V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé
a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život
ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá
nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé straně hor. Moxy
sebere partu svých nejlepších přátel a vydají se hledat, co je na druhé
straně. Objeví jiný svět – Perfection – město, ve kterém jsou podle protokolu
cvičeny dokonalé hračky, dokud nejsou vyškoleny a vyslány do “skutečného
světa”, aby našly své milující dítě. V městě Perfection se Moxy a její parta
stanou předmětem manipulací hračky Lou zodpovědné za výcvik nováčků.
Díky tomu se ošklivé hračky ocitnou tváří v tvář tomu, co to znamená být
odlišný. Ale přece jen nemusíte být perfektní, protože ze všeho nejdůležitejsí
je, kdo doopravdy jste.

Amundsen				

MP: 12

Žánr: Dobrodružný, Životopisný
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Aby byl první, obětoval cokolivVýpravný filmový portrét
dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl
jižní pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů
zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen?
Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do
neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety
vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního
objevitele, včetně řady méně známých skutečností, jako byl jeho
vztah s bratrem nebo milostné aféry.

Historie 20. století – česká tematika
Anthropoid
Téma: 2. světová válka, Atentát
na Heydricha
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Snímek vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské
operace za druhé světové války, jejímž cílem byl atentát na
obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. Film sleduje
osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Jozefa Gabčíka
a Jana Kubiše, kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své
okupované vlasti. Vybaveni jen omezeným množstvím informací
a minimální výstrojí musejí v nacisty okupovaném a uzavřeném
městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha,
muže, kterého řada lidí vnímala jako Hitlerova přirozeného
pokračovatele a nástupce.

Jak jsme hráli čáru
Téma: 60. léta, Československo-rakouské pomezí
Film je uváděn v českém znění

Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho rodiče
emigrovali do Vídně a od té doby se ho prostřednictvím úřadů
marně snaží získat. I proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak
se přes čáru dostat, pro což má čím dál menší pochopení velitel
místních pohraničníků. Mnohem větší problémy má ale Petr s
partou černogardistů, kteří si libují v trápení slabších dětí. Mezi
ty, kteří jsou na Petrově straně, patří „pomalejší“ spolužák a
velmi sympatická kamarádka, kvůli nimž se s černogardisty
neváhá opakovaně poprat. Jak se šedesátá léta chýlí ke konci
a poměry v zemi se dramaticky mění, otevře se nakonec i před
Petrem vysněná cesta přes hranice.

Lída Baarová
Téma: 2. světová válka, Nacismus
Film je uváděn v českém znění

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do
berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných
za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec
okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese na
titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si
slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech
německých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kamerou,
ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler,
který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé audienci
na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá.

Historie 20. století – česká tematika
Lidice
Téma: Protektorát, Vypálení Lidic
Film je uváděn v českém znění

Ne každý ví, že událost, jež otřásla celým světem, začala jako
příběh obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se zamiluje do
Aničky ze Sudet, doma ho však čeká těhotná žena. Dopis, ve
kterém Aničku lživě informuje, že „něco“ podnikl a musí do
ústraní, poslouží krátce po atentátu na Reinharda Heydricha
jako záminka k vyhlazení Lidic. Skutečnou událostí je inspirovaný
také příběh druhého hrdiny Františka Šímy, který nešťastnou
náhodou při opilecké rvačce zabije svého syna. Vyhlazení Lidic
tedy přežije nic netušíc ve vězení a po válce se vrací domů, kde
ho čeká holá pláň. Stane se tak paradoxně jediným lidickým
mužem, který přežil tuto tragédii.

Nickyho rodina
Téma: Protektorát Čechy a Morava
Film je uváděn v českém znění

Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství
přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově
objevených „Wintonových dětí“. „Zájem studentů a fakt, že
pod Wintonovým vlivem tisíce dětí na celém světě začaly konat
dobro, nás natolik ohromil, že jsme se rozhodli pokračovat v
prozkoumávání Wintonova tématu. Objevila se úplně nová fakta,
např. příběh krásné špiónky Kerstin, která přestože za války
pracovala pro Gestapo, pomohla Wintonovi zachránit 25 dětí,
či osudový příběh matky, která se do poslední chvíle nemohla
odhodlat opustit své malé dítě a poslat jej do neznámého
bezpečí,“ říká režisér Matej Mináč.

Století Miroslava Zikmunda
Téma: 20. století očima Miroslava Zikmunda
Film je uváděn v českém znění

Všichni znají dvojici slavných cestovatelů - Zikmunda a
Hanzelku. Všichni znají jejich expedice a knihy. Nikdo
neví, jaký žili život. Legendární dvojici spojuje 111 tisíc
kilometrů cest, 6,5 milionu prodaných knih v 11 světových
jazycích, 4 celovečerní filmy, 147 dokumentárních a
televizních filmů a přátelství přetrvávající i po smrti.
Životopisný film přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny
20. století očima muže, který poznal celý svět.

Historie 20. století – česká tematika
Ve stínu
Téma: Československo v 50. letech
Film je uváděn v českém znění

V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý
kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních
osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl vyšetřuje krádež v
klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik
tajné policie začíná stávat politická kauza. Z nařízení Státní
bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major Zenke, policejní
specialista z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným
směrem, než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty.
Na vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování. Může jediný spravedlivý
obstát v boji s dobře propojenou sítí komunistické policie?

Po strništi bos
Žánr: Drama, Komedie
Film je uváděn v českém znění.

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let
později, než se odehrává příběh filmu Po strništi bos, se odvíjí
jejich poválečný život na pražském předměstí ve snímku
Obecná škola. Nyní jsme však v období Protektorátu, kdy
je Edova rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k
příbuzným. Malé město, kde chlapec doposud trávil jen krátké
chvíle prázdnin, se na čas stane jeho domovem. Rozměry
válečného konfliktu, který rodině obrátil život naruby, vnímá
chlapec milosrdnou dětskou optikou, jež nabízí hlavně prostor
pro tajuplná dobrodružství.

Smrtihlav
Téma: 2. světová válka, Atentát na Heydricha
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky.

Snímek Smrtihlav se od většiny předešlých filmových zpracování
s tímto tématem liší. Z výrazné části se totiž zaměřuje také
na opačnou stranu barikády na samotného Heydricha. Ten
zde není pouhým předmětem atentátu, ale důležitou aktivní
postavou. Vedle příběhu Československých parašutistů sleduje
film Smrtihlav i jeho život, vzestup a kariéru, kterou ukončil
jako jeden z největších prominentů Třetí říše. Nejnovější
verze atentátu na Heydricha tak ukazuje nejen hrdinství, ale i
nelítostné zlo, proti kterému je namířené. Právě k tomuto pojetí
odkazuje český název stejně jako na fakt, že Heydrich byl jedním
z inženýrů takzvaného Konečného řešení židovské otázky.

Historie 20. století – česká tematika
Milada
Žánr: Drama, Životopisný, Historický
Film je uváděn v českém znění.

Film MILADA je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové,
který se dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví
příběh ženy, v jejíž osobnost a životě byly morální principy zakořeněny
tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím
než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Milada
Horáková byla popravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší prezident
Československé republiky dostal mnoho žádostí o udělení milosti. O
její milost žádali např. Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor
Rooseveltová. Ústředními tématy filmu jsou svoboda, boj za demokracii,
pravda, láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes.
Cílem filmu je přiblížit osobnost Milady Horákové, její život a osud,
nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí.

Hovory s TGM
Téma: Tomáš Garrigue Masaryk
Film je uváděn v českém znění.
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na
vrcholu, stejně jako celé Československo. Jejich kniha, která vznikala celý rok,
je konečně hotová. Karel Čapek proto vyhledá v zámecké zahradě prezidenta
Masaryka a chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která vzniká
k 10. výročí stále mladé republiky. Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho
dcera mu totiž zakázala knihu vydat. Toto setkání nebude snadné. Čapek nemůže
nechat celou situaci bez odezvy a nechává se zatáhnout do vzrušené a dramatické
debaty. Debaty o světě, o politice i politicích, o Češích, i do osobní debaty o lásce,
o ženách a zradách. Masaryk ukazuje, že není pouze tatíček zakladatel a chladná
ikona z učebnic, ale muž z masa a kostí. Vedle svých dějotvorných myšlenek
odhaluje schopnost intrik a hovoří i o svém mileneckém poměru a znovuobjevené
sexualitě. Střet dvou velikánů z různých generací má výbušný potenciál, přestože
jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.

Jan Palach (MP-12)
Téma: Příběh Jana Palacha
Film je uváděn v českém znění
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej
na základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu
mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí
dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen. Ve filmu
prochází vztahem se svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním životem
roku 1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije studentské brigády
v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se od
podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s Janem.
Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? Ještě to ráno
si Jan vzal od mámy svačinu, na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před
odchodem do města se vysprchoval. Kamera po celý film sleduje Janovu tvář
a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí…

Historie 20. století – česká tematika
Toman (MP-12)
Žánr: Drama, Historický
Film je uváděn v českém znění

Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a
pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a
pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční
rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu,
bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem.
Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat
uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování
válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou
kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období
tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh člověka, o kterém se
nikdy nemluvilo.

Skleněný pokoj

(MP-12)

Žánr: Drama
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Film podle slavného románu britského spisovatele Simona
Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického
skvostu – brněnské vily Tugendhat.

Amnestie (MP-15)

Žánr: Drama, Thriller
Film je uváděn v českém znění

Svobodu si nezaslouží každý. Emotivní thriller Amnestie o
manipulaci, násilí a zradě přinese na plátna největší vzpouru
ve vězeňské historii Československa. A spolu s ní i příběh tří
párů, jejichž životy se prolínají na pozadí obrovských a rychlých
revolučních změn v roce 1989. Film jde do kin jako příspěvek
k výročí Sametové revoluce, na události a dramatickou dobu
se ale dívá jinak, než by mohli diváci očekávat. Očima jednoho
z vězňů z prostředí věznice pro nejtěžší případy v Leopoldově,
jehož příběh se uzavře během divoké vzpoury. Velkou roli v něm
mají i postavy Anny Geislerové a Marka Vašuta.

Historie 20. století – světová tematika
Kolonie
Téma: Vojenská diktatura v Chile
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Lena je letuškou a její partner Daniel žije v Chile. Je rok 1973, v čele
země stojí levicový prezident Salvador Allende. Daniel stojí na jeho
straně a aktivně se účastní politických mítinků a demonstrací. Pak ale
přijde násilný převrat vedený generálem Pinochetem, který zavádí v
zemi vojenskou diktaturu. Během zatýkání levicových aktivistů dojde i
na Daniela a Lenu. Lena je po čase propuštěna, ale Daniel je odvezen
do podivné náboženské kolonie Dignidad. Tu založil a vede bývalý
nacistický lékař Paul Schäfer. Lena do kolonie vstoupí jako dobrovolnice
a po čase se jí podaří Daniela v kolonii nalézt a kontaktovat. Pokud chtějí
mít nějakou budoucnost, musí se dostat nejprve z přísně střeženého
komplexu a následně i ze země.

Z Paříže do Paříže
Žánr: Dobrodružné drama
Film je uváděn v českém znění

Bratři Maurice a Joseph jsou kluci, kterým žádná
lumpárna není cizí, a protože bydlí v Paříži, mají
příležitostí pro svá klukovská dobrodružství více než
dost. Bohužel jim do dětských her a radostí zasáhne
tvrdý osud. Jednoho dne jim totiž maminka musí na
kabáty přišít žluté hvězdy. Židům v Paříži jde o život, a
tak tatínek rozhodne, že kluci musí uprchnout do dosud
neokupované zóny na jihu Francie, kde se snad všichni
zase setkají.

Jackie
Žánr: Životopisné drama (MP-12)
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy
jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její vřelost,
eleganci a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí po celém
světě. Pak přichází okamžik, který všechno změní. Jackie se
vyrovnává s osobní ztrátou, jako milovaná matka a první dáma
však musí zůstat oporou dětem i celému národu. Filmový
portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století je příběhem
hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do zákulisí
Bílého domu i zachycením dnů, které změnily běh dějin.

Historie 20. století – světová tematika
Železná lady
Téma: Velká Británie za éry Margaret Thatcherové
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala,
že vysoká politika není jen výsadou mužů, se jako první žena stala
premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Svým nekompromisním přístupem k politickému, ale i osobnímu životu,
získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje Margaretino jedenáctileté
působení v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost
a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.

Královský víkend
Téma: Vztahy Velké Británie a USA v předvečer
2. světové války
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky
Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D.
Rooseveltovi přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé residence
král a královna Anglie. Setkání je o to významnější, že se jedná o
historicky první návštěvu anglického královského páru v USA.
Poprvé se tak střetávají upjaté společenské konvence Angličanů s
uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské úrovni.
Pro konzervativní britské panovníky je připraven piknik s hot dogy
jako hlavním chodem či koupání v plavkách za účasti novinářů.
Režisér Roger Michell natočil příjemnou komedii o jedné významné
historické události prosycené nezaměnitelným britským humorem.

Město 44
Téma: 2. světová válka – Polsko
Film je uváděn v originálním znění s českými titulky

Film vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy jako by
každý den měl být jejich posledním. Není to díky přemíře
statečnosti nebo lehkovážnosti – tento postoj je přirozený s
ohledem na skutečnost, které čelí. Píše se totiž rok 1944 a jejich
příběhy se odehrávají v Němci okupované Varšavě. Tito polští
studenti vnímají své zapojení do podzemního hnutí nejen jako
vlasteneckou povinnost, ale také jako mladistvé dobrodružství,
příležitost se pochlubit před vrstevníky a zapůsobit na dívky.
Netuší, co pro ně válka připravila. Děj filmu Město 44 je
postaven na základě skutečných událostí. Naši mladí hrdinové
pod vedením charismatického vůdce Kobry vytvoří jeden z
nejodvážnějších oddílů hnutí.

Historie 20. století – světová tematika
Tobruk
Téma: 2. světová válka
Film je uváděn v českém znění

Podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého města Tobruku v
severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního československého
praporu. Mezi nimi je i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a
idealistické představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s
nesnesitelným peklem africké pouště, ennodenním ohrožením života a
všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá svojí krutou daň, kterou umí
vyměřit jen válka. Snímek se natáčel přímo v africké poušti. Samotné
více než dvouměsíční realizaci v Tunisku navíc předcházel náročný
osmidenní výcvik herců ve vojenském prostoru ve Vyškově, díky němuž
získali chybějící vojenskou průpravu.

Zelená kniha

(MP-12)

Žánr: Drama, Komedie
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga (Viggo
Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit
každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley (držitel
Oscara® Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na
turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne
moc vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu (Linda Cardellini)
a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných
mravů a pevných zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba
tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné přešlapy. Originální
komedie Zelená kniha (Green Book) získala tři Zlaté glóby a patří k největším
favoritům letošních Oscarů. Režisér Peter Farrelly (Blbý a blbější; Já, mé
druhé já a Irena; Něco na té Mary je) se inspiroval příběhem skutečného
přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku.

Nabarvené ptáče (MP-18)
Žánr: Drama

Školní sleva je možná od 26. 9. 2019
Film je uváděn v českém znění

Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů,
rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní
Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě
nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým
a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla,
předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale
po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama
se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost…

Historie 20. století – světová tematika
Fany a pes
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění

Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika,
psa své nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na
letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však
Sophie do třídy nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka
jako mnoho jiných uprchla s rodinou na Západ. Ze třídy mizí
i další děti, a pro Fany tak začíná dobrodružství při hledání
kamarádky, které ji zavede do víru začínajících pravidelných
pondělních demonstrací i na státní hranice, ale zapříčiní
i konflikty s její prorežimní učitelkou. Zdá se, že se věci začínají
dávat do pohybu... Příběh Fany líčí průběh pokojné revoluce na
podzim roku 1989 z pohledu dítěte.

Bitva u Midway (MP-15)
Žánr: Akční, Drama, Historický
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Emmericha
(Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí příběh příslušníků
amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která
znamenala zlom na pacifickém bojišti druhé světové války.
Hvězdně obsazený film (Luke Evans, Woody Harrelson, Patrick
Wilson, Ed Skrein, Aaron Eckhart, Nick Jonas a další) působivě
ukáže nejen pozadí konfliktu, ale zejména bitvu samotnou,
která doposud nikdy nebyla natočena tak velkolepě. Zároveň
nám jednu z rozhodujících námořních bitev druhé světové války
přiblíží i z pohledu japonské armádní elity.

Králíček Jojo
Žánr: Komedie, Drama
Školní sleva je možná od 6. února 2020

Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Režisér Taika Waititi přichází se svým osobitým stylem humoru
ve svém novém filmu Králíček Jojo, satiře z druhé světové války.
Jojo (Roman Griffin Davis) je malý německý chlapec, kterému
se pohled na svět převrátí vzhůru nohama, když zjistí, že jeho
matka (Scarlett Johansson) skrývá v podkroví mladou židovskou
dívku (Thomasin McKenzie). S pomocí svého imaginárního
přítele, idiotského Adolfa Hitlera (Taika Waititi), musí Jojo čelit i
svému zaslepenému nacionalismu.

Literatura
Colette
Téma: Adaptace románu Arnošta Lustiga
Film je uváděn v českém znění

V osvětimském koncentračním táboře se před námi odhaluje
nelítostný svět každodenního boje o přežití. Obchoduje se se
vším, co může zachránit život, nebo alespoň na chvíli oddálit
smrt. Židovka Colette přijíždí do Osvětimi transportem z Belgie.
Vězeň Vili jí poradí, co má říci při selekci, a tím ji zachrání před
smrtí v plynové komoře. Colettiny krásy si brzy všimne fanatický
důstojník SS a zaměstná ji ve své dílně. Navzdory každodennímu
utrpení se Vili a Colette sbližují. Jejich láska jim dodává sílu
snášet peklo koncentračního tábora. V zoufalém boji o život
společně naplánují riskantní útěk…

Kytice
Téma: Filmová adaptace souboru Kytice
z pověstí národních K. J. Erbena
Film je uváděn v českém znění

Od prvního uvedení Kytice uplynulo 16 let, dorostla tedy již
nová generace studentů, kteří mají jedinečnou možnost
seznámit se s dílem K. J. Erbena v atraktivní filmové
formě navíc na velkém plátně, nyní s novým obrazem
i zvukem!

Pěna dní
Téma: Adaptace románu Borise Viana
Film je uváděn ve francouzském znění s českými titulky

Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé bruslí pozpátku
a klavír míchá koktejly, žije idealistický a vynalézavý Colin
pouze v kruhu svých přátel Nicolase a Chicka. Jednoho
dne Colin potká svou osudovou lásku Chloé. Křehká Chloé,
která Colinovi připomíná jeho milované blues od Dukea
Ellingtona, však onemocní záhadnou nemocí: v plicích jí
vykvete leknín. Bezstarostný svět milenců je nemocí fatálně
zasažen. Francouzský spisovatel a bohém Boris Vian vytvořil
v románu Pěna dní obraz čisté lásky, který učaroval několika
generacím čtenářů.

Literatura
Nadějné vyhlídky
Téma: Filmová adaptace románu Charlese Dickense
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá
u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat
u velmi bohaté slečny Havishamové. Pip má za úkol dělat
společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly
zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá. O deset let později
se na Pipa usměje štěstí, když mu neznámý dobrodinec odkáže
velké množství peněz. Pip se stěhuje do Londýna a rozmařilý
život ve velkoměstě ho rychle mění v povýšeného snoba. Jako
bohatý a perspektivní gentleman se znovu začne ucházet o svou
dětskou lásku Estellu. Ale pravda o jeho dobrodinci a záhadně
získaném bohatství může zničit vše, na čem mu záleží…

Odcházení
Téma: Divadelní hra Václava Havla
Film je uváděn v českém znění

Příběh se odehrává ve zlomovém okamžiku života Dr. Viléma
Riegera, který po dlouhá léta zastával funkci kancléře. O tu však
v nedávné době přišel, a ačkoliv se snaží nedat nic najevo, v
podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily,
která se už za ta léta stala jeho domovem. Zároveň musí prožít
rozklad svého okolí, svého „dvora“, a uvědomit si, jak málo ho
vlastně znal. Z vyšších míst přichází Riegerovi nabídka, že by
ve vile mohl zůstat, kdyby veřejně podpořil svého cynického
protivníka. Dokáže zlomený Rieger odolat, nebo ho čeká zoufalá
a ponižující kapitulace?

Pohádky
Spider-Man: Daleko od domova
Žánr: Akční, Dobrodružný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man™: Daleko od
domova, který je další kapitolou filmové série Spider-Man™:
Homecoming! Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se
svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do
Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat
si vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent
Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat, proč
na starý kontinent útočí obří elementálové.

Tajný život mazlíčků 2
Žánr: Animovaný

Film je uváděn v českém znění nebo v anglickém znění bez titulků

Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí
kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, tak
se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, jak se
vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to
jsou často dramata!

Hodinářův učeň
Žánr: Rodinný

Film je uváděn v českém znění

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové
osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných
strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek,
kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban
dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je
na spadnutí. Mistr proto pošle svého učně do světa s úkolem hledat
bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky
vůbec existují, ale pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho ženou
nikdy nestane. Hodinářův učeň se tedy vydává na dalekou cestu plnou
překážek a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským
umem a dobrým srdcem. Láska k milované Lauře ho žene vpřed,
zatímco v patách má své tři sudičky, dvě pomáhají a jedna škodí.

Pohádky
Toy Story 4: Příběh hraček
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky.

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho
života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl
chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie
přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká
„Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům
docela nový velký svět.

Willy a kouzelná planeta
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v
záchranné kapsli dostává na neznámou,divokou planetu. Naštěstí má s
sebou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho
nástrah a objevů…

Angry Birds ve filmu 2
Žánr: Animovaný, Komedie

Školní sleva je možná od 12. 9. 2019

Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky.

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při
v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Když
se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího
ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas, Bombas,
Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem
Leonardem, jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem
mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých
nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy
ptáků i vepřů.

Pohádky
Playmobil ve filmu
Žánr: Animovaný, Dobrodružný, Komedie
Film je uváděn v českém znění
Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký
hračkový model města. Dokud podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak
dopadne a pak se nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž v animované říši, kde ona
sama je . . . figurkou Playmobil. A všichni ostatní taky! Brácha tu ale není a Marla se
proto vydává na neuvěřitelné dobrodružství pestrým a kouzelným světem, aby ho našla.
Potkává pohodového řidiče food trucku a brzy nato i speciálního tajného agenta, který
o její situaci všechno ví a taky přesně ví, co dělat. Na 100% . . . tedy asi tak skoro úplně
jistě. Celou trojici pak čeká zábavná a divoká cesta, která nemá žádné hranice stejně,
jako je nemá fantazie světa Playmobil. Projdou westernovým městečkem, potkají piráty,
rytíře, dinosaury, Vikingy, objeví pohádkovou část s netradiční kouzelnou vílou a všechny
stopy směřují až do římského kolosea, kterému šéfuje zlovolný císař Maximus.

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
Žánr: Animovaný
Film je uváděn bez mluveného slova
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém
filmovém dobrodružství. Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka práce s
drážděním farmáře a Bitzera, ani si nevšimne podivných světel oznamujících
tajemného návštěvníka z jiné galaxie… Poblíž farmy havaruje jedna pěkná
mimozemská rošťanda. Seznamte se s Lu-Lou! Její nadpřirozené síly a lumpárny
galaktické velikosti jsou přesně to pravé ořechové pro nezbedného Shauna. Ten
se rychle chopí nové příležitosti a vyráží na intergalatickou misi zachránit malou
návštěvnici před ďábelskou vládní organizací, která se jí snaží chytit a zneužít pro
své nekalé cíle. Podaří se Shaunovi a jeho stádu odvrátit Farmageddon na farmě
Mossy Bottom? Držte si klobouky, vydáváme se na vzrušující sci-fi dobrodružství
z Mossy Bottom až do hlubokého vesmíru. Jo a cesta tam vede skrz automyčku!

Hotel Transylvánie 2 (ve 2D i 3D)
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat
v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským
návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají
pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk
Dennis vůbec někdy stane upírem. Když tedy Mavis ve společnosti
Johnnyho vyrazí na návštěvu lidské části příbuzenstva, požádá
Drac o pomoc své přátele a společně Dennisovi nachystají „kurz
pro strašidla“. Nemají ale nejmenší tušení, že se k návštěvě své
rodiny v hotelu chystá také Dracův rozmrzelý a staromódní otec
Vlad.

Pohádky
Piráti z karibiku: Salazarova pomsta
Žánr: Dobrodružný
Film je uváděn v českém i anglickém znění s českými titulky.

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack Sparrow, ke kterému se
štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády,
ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů
pod vedením strašlivého kapitána Salazara, kterým
se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž
jedinou touhou je připravit o život každého piráta a zejména Jacka.
Jak vycvičit draka 3
Žánr: Animovaný, Fantasy, Rodinný
Film je uváděn v českém nebo anglickém znění bez titulků
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak
se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne
jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem
Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno
říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem
začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá dračice
Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem
promění z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto
včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny draky, které se ke břehům
ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají
pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž by se všichni draci mohli
před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?

Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (ve 2D i 3D)
Žánr: Dokumentární, Pohádka

69 Kč (2D), 99 Kč (3D)
Film je uváděn v českém znění

Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit,
příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa
a mimořádný zážitek, jaký může nabídnout jen nejmodernější
3D technologie. Působivý rodinný snímek nabízí unikátní
osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol
Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na
svět mladé i bojují o své přežití. Film Aldabra: Byl jednou jeden
ostrov není jen přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a
napínavým příběhem ze světa přírody.

Pohádky
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění

V dalším pokračování populární animované série se střetne svět kouzel
a kouzelníků s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré
magie a čar. Dokáže mu v tom někdo zabránit? Naštěstí je zde odvážná
Gerda a po jejím boku překvapivě i Sněhová královna, se kterou Gerda
dosud neměla nejlepší zkušenosti.
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové
královny, a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém
světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi
zrcadel. Jediným, kdo ho může zastavit, osvobodit zajatce a udržet
pohádková kouzla v našem světě, je Gerda. Její největší silou totiž není
magie, ale víra v sílu přátelství.

Mary Poppins se vrací
Žánr: Hudební, Rodinný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v
Londýně (v období, ve kterém se odehrávají i původní knihy) a předlohou
mu bylo dalších sedm knih od P. L. Traversové. Ve filmu jsou děti známé
z původního filmu, Michal (Whishaw) a Jana (Mortimer), už dospělé. V
Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen
(Walters). Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině
Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins (Blunt). Za pomoci
veselého lampáře Jacka (Miranda) a svých jedinečných kouzelných
schopností pomůže rodině znovu nalézt ztracenou radost a štěstí. Mary
Poppins rovněž seznámí děti s celou řadou barvitých a svérázných
postav, včetně své výstřední sestřenice Topsy (Streep).

Spider Man: Paralelní světy
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street
spojili svůj um a talent, aby divákům představili dosud nepoznaný svět
Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Spider-Man:
Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese
Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen
jeden maskovaný hrdina.

Pohádky
Hotel Transylvánie 2 (ve 2D i 3D)
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat
v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským
návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají
pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk
Dennis vůbec někdy stane upírem. Když tedy Mavis ve společnosti
Johnnyho vyrazí na návštěvu lidské části příbuzenstva, požádá
Drac o pomoc své přátele a společně Dennisovi nachystají „kurz
pro strašidla“. Nemají ale nejmenší tušení, že se k návštěvě své
rodiny v hotelu chystá také Dracův rozmrzelý a staromódní otec
Vlad.

Asterix: Sídliště bohů (ve 2D i 3D)
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který
dosud nenašel přemožitele. Nyní má Caesar geniálně lstivý plán,
jak se drzých Galů zbavit jednou provždy: svést prostoduché
vesničany kouzlem civilizace v podobě monumentálních
římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní vykácení
lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních paneláků)…
Jenže Asterix a Obelix svou malou vesnici, ukrytou v hlubokém
lese, oplývajícím chutnými divočáky, nadevše milují. Musejí
nabrousit veškerý svůj důvtip a pokusit se prohnaného Caesara
v této podlé bitvě porazit…

Pat a Mat ve filmu
Žánr: Soubor krátkých pohádek
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se
na stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to
přeci nemůže být problém. Obzvlášť, když mají na půdě krabice
plné filmů a pod schody promítačku, na které fanouškům
své příhody rádi odpromítají… Nebyli by to ale oni, kdyby se
nepotýkali s celou řadou nástrah. A tak se tentokrát utkají se
zákeřným kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou
„zvelebit“ svůj příbytek originálními úpravami. A jelikož jsme
ve 21. století a všude se propaguje zdravý styl života, i „ajeťáci“
se pokusí dostat do kondice protáhnutím svých těl na rotopedu.
Jak se jim to povede?

Pohádky
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek (ve 2D i 3D)
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek
Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život sní,
že bude objevovat svět. Po strašlivé bouři najde Úterý na pláži
stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe.
Úterý velmi rychle pochopí, že tenhle dvounohý tvor by mohl být
jeho šancí dostat se z ostrova pryč. Stejně tak Robinson Crusoe
zjistí, že aby přežil na neobydleném ostrově, musí využít pomoci
chytrého papouška a jeho zvířecích kamarádů.

Ledová sezóna
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Lední medvěd Norm se vydává ze svého severního pólu
do města, které nikdy nespí. Do New Yorku. V jeho týmu
jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci a společně musí
zajistit svému zasněženému domovu klid od civilizace.
A užít si taky trochu legrace, když už jsou jednou ve
městě… Slavný New York teď čeká opravdová Ledová
sezóna.

Pes rocku
Žánr: Pohádka

Školní sleva od 9. 3.

Film je uváděn v českém znění

Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v
horách a připravuje se na stejnou kariéru, jako má jeho
táta. Má být hlídačem a strážit veselé a dovádivé ovečky
před skupinou nadměrně mlsných vlků. Moc mu to
nevoní a, upřímně, ani trochu mu to nejde. A pak se to
stane: Doslova z nebe spadne na zem rádio, Bodi uslyší
píseň hvězdného Kryštofa Kočkostára a zamiluje se do
hudby. Bodi se s kytarou na zádech vydá do velkého světa
s plánem založit kapelu a stát se rockovou hvězdou.

Pohádky
Úžasňákovi 2
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů.
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal
v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní
nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a
těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti
malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se
chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun
musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což
se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.

Čtyřlístek ve službách krále
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Malý výlet na Pražský hrad k Fifinčiným narozeninám nabídne
Čtyřlístku úžasné setkání – ve Zlaté uličce je nejdříve přepadne živý
Lev, který je pak zavede tajnými podzemními chodbami až k hrobce
českých králů, kde na ně už čeká samotný král a císař Rudolf II.!
Rudolf II. podniká se svým věrným lvem Aurixem cestu časem z
minulosti do přítomnosti, protože podle předpovědí věhlasných
císařských astrologů jenom prapodivné bytosti z budoucnosti, které
si říkají Čtyřlístek, pomohou získat panovníkovi zázračný kámen
mudrců, a tak zachránit království před zrádným alchymistou
Kelleym, který se chce zmocnit trůnu.

Hodný dinosaurus (ve 2D i 3D)
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Animovaný film „Hodný dinosaurus“ si pohrává s
otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil
život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři
nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás zvou
na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se
Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na
cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí
čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů.

Pohádky
Mrňouskové 2: Daleko od domova
Žánr: Animovaný, rodinný
Film je uváděn v českém znění

S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít
shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde
ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku,
který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí,
které ale skrývá mnohé nástrahy. Pro její rodiče tak existuje pouze jedna
cesta: dát dohromady starou partu! A tak beruška, mravenec a pavouk
znovu spojí své síly a vydávají se na záchrannou výpravu na druhou
stranu zeměkoule. Čeká je nový svět, nová setkání, ale i nová nebezpečí.
A čas neúprosně běží…Další dobrodružství oblíbených Mrňousků, kteří
si v roce 2013 získali srdce malých i velkých diváků. První Mrňouskové:
Údolí ztracených mravenců získali v roce 2015 prestižní filmovou cenu
César pro nejlepší animovaný film.

Hledá se princezna
Žánr: Pohádka, Animovaný
Film je uváděn v českém znění

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných
rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný
herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na
první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého
trvání, strašlivý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky,
aby ji přeměnil v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský
vír a unese Milu přímo před Ruslanovýma očima. Ten nemá ani
tušení, že Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků vydává
na záchranu své milé. Podaří se mu zdolat všechny nástrahy a
dokázat, že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry?

Králové hor
Žánr: Dobrodružný
Film je uváděn v českém znění

Příběh o silném přátelství chlapce a orla. Mládě orla je svým starším
bratrem vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno k smrti. Chlapec Lucas
(Manuel Camacho) nezná lásku, ani teplo domova. Po smrti matky
se jeho otec (Tobias Moretti) uzavřel do sebe a utápí se v zármutku.
Osud svádí Lucase a orlí mládě dohromady. Chlapec ptáče zachrání
a pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj stará, krmí ho. Ve společnosti
mladého dravce nachází lásku a přátelství, které mu doma tolik chybí.
S pomocí starého lovce Danzera (Jean Reno) učí Abela létat a lovit. Jak
dravec roste a sílí, blíží se den, kterého se Lucas bojí. Den, kdy bude
muset svého opeřeného přítele vypustit zpět do volné divočiny.

Pohádky
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění
Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru.
Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. Vždy býval expertem na
sběr jmelí v korunách stromů. Když ale jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si
připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby návod
na magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe,
se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo
a tajemství lektvaru mohl předat. To ovšem vyvolá zájem těch nejmazanějších a
nejhanebněji smýšlejících druidů. Scénář nového dobrodružství statečných Galů
napsal Alexandre Astier, který snímek opět režíroval s Louisem Clichym. Tato
dvojice v roce 2014 slavila celosvětový úspěch s předchozím příběhem – Asterix:
Sídliště bohů.

Jumanji: Vítejte v džungli
Žánr: Dobrodružný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy
předtím neslyšeli – zvanou Jumanji – ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž
se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili:
z počítačového hráče Spencera se stává odvážný dobrodruh (Dwayne Johnson),
náruživý sportovec Fridge přijde (dle svých slov) “o horního půl metru těla”
a stane se z něj drobný génius (Kevin Hart), ze všemi oblíbené Bethany se
stává profesor ve středním věku (Jack Black) a zamlklá samotářka Martha je
proměněna v drsnou bojovnici (Karen Gillan). Společně zjišťují, že Jumanji není
hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Aby hru pokořili a mohli
se vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodružství
svého života, objevit, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami
sebe vnímat zcela odlišně – jinak ve hře uvíznou navěky…

Čertoviny
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale
protože si k práci neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a
klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku
využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi.
A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel
s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené
bráně, kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč.
Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a každý
přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.

Pohádky
Pračlověk
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění.
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době
kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit
svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová
v čele s padoušským lordem Bafoněm. Dug se nakonec díky náhodě ocitá přímo
uprostřed nepřátelského území a tam vsadí budoucnost svého kmene do podivné
hry, ve které se dvě stejně velké skupiny bojovníků snaží kopat do kožené koule.
Dug má jedinou šanci: naučit sebe a dalších deset hodně nemotorných pralidí hrát
fotbal a pak vyhrát zápas proti elitnímu reprezentačnímu klubu Real Bronzio. Jen
tak můžou získat zpět své území. To se na začátku jeví naprosto nemožné. Vypadá
to spíše na naprostou katastrofu, totální debakl a po ní následující dlouhodobou
práci v dolech vítězné civilizace. Naštěstí se jim podaří na svou stranu získat
velkou fotbalovou fanynku Tynu a díky jejím trenérským metodám, využívajícím i
bublající sopky a vroucí gejzíry, se vše začíná obracet k lepšímu.

Ovečka Shaun ve filmu
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den musí Shaun
poslouchat a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den
volna? To chce pořádný plán. Shaun a další ovce přijdou s mazaným
trikem jak farmáře uspat. Když farmářův věrný pes Bitzer zjistí, co
ovce udělaly, celý plán končí. Blitzer se snaží farmáře vzbudit, ale
karavan, ve kterém spí, se uvolní a vyjede ven na silnici směřující
do města. Když se farmář a Blitzer z města nevracejí, zavládne
na farmě chaos. Stádo se Shaun v čele se rozhodne napravit svoji
chybu a vydává se za nimi do velkoměsta.

Sherlock Koumes
Film je uváděn v českém znění
Film je uváděn v českém znění.

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka,
pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám
tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock,
který se do řešení téhle záhady pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda
jen, že je taky ze sádry. Animovaná komedie Sherlock Koumes volně
navazuje na úspěšnou trpasličí shakespearovskou adaptaci Gnomeo
a Julie, jen žánr romantického dramatu nahrazuje detektivkou.

Pohádky
Píseň moře
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s
dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve
chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl.
Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové
bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Nádherně
animovaný svět keltských mýtů a silné vyprávění o síle
mateřské a sourozenecké lásky vynesl mladému režisérovi
nejen srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale také
už druhou nominaci na Oscara. Píseň moře je původní smyšlený
příběh, v němž se objevují bytosti a postavy z irského folklóru.

Esa z Pralesa
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění.

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije
statečné srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se
touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude vůbec snadné,
protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale také obrovským
odhodláním. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou jako Esa
z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a spravedlnost.
Tak, jak to dříve dělala jeho matka tygřice. Na prales si brousí zuby
ďábelsky proradná koala Igor, který nadevše miluje chaos. Se svou
armádou hloupých paviánů chce jednou provždy zničit celou džungli.
Esa z pralesa se neohroženě vydávají do boje…

Pošťák Pat
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Nebýt nového protivného šéfa, Pat by možná napořád roznášel
zásilky sousedům ve své idylické vesničce. Jenže šéf mu zatrhne
rodinný výlet k moři s přítelkyní Sárou a Pat je rozhodnutý
udělat cokoli, aby ji na vysněný výlet do Itálie mohl vzít. Dokonce
i přihlásit se jako zpěvák do televizní talentové soutěže. Záhy se
ukáže, že Pat umí stejně dobře zpívat jako nosit dopisy. Z Pata
je najednou hrdina a hvězda, jen ne pošťák. Jeho povinnosti
má zatím plnit elektronický dvojník, robot zvaný Patbot. Jenže
v době, kdy se Pat snaží o úspěch v showbusinessu, Patbot
napáchá v Zelené Dolině spoustu nepravostí, které jeho sousedé
a přátelé omylem připisují jemu samotnému.

Pohádky
Coco
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se
Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol,
Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel
souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné
a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře
Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit
skutečný příběh Miguelovy rodiny.

Raubíř Ralf a internet
Žánr: Animovaný, Komedie
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu
videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a
vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství
pořádné vlny. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá
poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout
riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část
do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s
Vanilopkou setkávají s webovými občany neboli Webčany, mezi
které patří například internetový podnikatel zvaný Yesss, který
je hlavním algoritmem a duší trendové stránky „BuzzzTube.“

Řachanda
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Pohádka vypráví příběh o rozmazlené princezně a dvou
kamarádech, kteří se neživí vždy úplně poctivě. Až když
se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém
lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se právě od nich
až to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé – že tak
jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám.

Pohádky
Sněhová královna (ve 2D i 3D)
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé
pohádky od Hanse Christiana Andrsena. Sněhová královna
uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima.
Neutichající polární vítr ochladí lidská srdce a z nich se
vytratí všechna radost. Děvčátko Gerda spolu s fretkou
Lutou a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou cestu do
paláce Sněhové královny, aby zachránili jejího bratříčka
Kaye a navždy vysvobodili zemi z věčného sněhu a mrazu.

Sněhová královna 2 (ve 2D i 3D)
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit
Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka Kaye. Ostatním
skřítkům se zalíbila svoboda, kterou do té doby nepoznali
a Orm se stal jejich hrdinou a vzorem. Z ledu a sněhu
však povstaly nové temné síly, kterým dokáže čelit jen
po boku svých věrných přátel. Orma tak čeká napínavé
dobrodružství plné nebezpečí a nástrah, na jehož konci
zjistí, že přátelství, štěstí a pravá láska překoná všechny
překážky a zvítězí i nad tím největším zlem!

Tři bratři
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty
a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém
putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká
mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad také láska… Filmová
pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých
situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých
a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Pohádky
Cesta za králem trollů
Žánr: Animovaný, Rodinný
Film je uváděn v českém znění

Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej používají jako
rodinného otloukánka, který není schopný žádné užitečné práce a jen
chodí po lesích s hlavou v oblacích a chytá lelky. Jeho jediným úkolem,
který mu doma svěřili, je udržovat v kamnech oheň, aby nevyhasl. A je
asi jen náhodou, že právě on v lese potkal princeznu Kristin, která je
právě na útěku ze svého rodného hradu. Kristin je pořádně tvrdohlavá,
nevěří na staré báchorky o Králi trollů, který má zálusk na princezny,
a hlavně si ani náhodou nechce vzít namyšleného prince Frederika,
kterého jí vybral otec. Den před svými osmnáctými narozeninami
tedy dává přednost cestě do neznáma. Bohužel nedlouho po setkání s
Espenem zjistí, že ty povídačky o trollech jsou pravdivé.

Letíme
Žánr: Animovaný, Dobrodružný
Film je uváděn v českém znění.

Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě
Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině, má
čapího bráchu, čapí mámu, čapího tátu a je samozřejmě
přesvědčený, že sám se narodil jako čáp. Jenže přijde čas,
kdy jeho adoptivní rodina vyráží na zimu do teplých krajů a
Richarda musí nechat doma. A tak začíná velkolepé ptačí
odysea. Čáp nečáp, vrabec nevrabec, Richard nemá svoje
křídla pro nic za nic a vyráží do dálné Afriky na vlastní
pěst.

Anděl Páně 2
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční
pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních
rolích. Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale
je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný
pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí
utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to,
co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná.

Pohádky
Malá čarodějnice
Žánr: Pohádka, Rodinný
Film je uváděn v českém znění
Všem známý Večerníček o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi Abraxasovi
se od tvůrců HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR dočkal filmového zpracování a míří do
našich kin.. Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný
sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý
havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá.
Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba
Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned
pustí do učení, a protože se má stát dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen
samé dobré skutky. Její kouzla sleduje s nevolí stará ježibaba Pingula a když
malá čarodějnice kouzlem pomůže dvěma dětem v pátek, kdy je přísně zakázáno
kouzlit, pošle na ni za trest mráz a vánici. I toho však malá čarodějnice využije k
dobru a uspořádá pro děti veselý karneval. A pak již nastane čas dalšího sabatu,
kde malá čarodějnice musí složit mistrovskou zkoušku…

V husí kůži
Žánr: Animovaný, Akční, Komedie
Film je uváděn v českém znění
Hlavní hrdina žije v husí kůži celý svůj život a za nic na světě by neměnil. Peng je
totiž houser, žije v klidu ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí. Peng je z druhu „husa
pohodová“, ze všeho nejradši se baví, společné husí rituály nebo jakákoliv jiná pravidla
nesnáší a v husím slovníku ho najdeme pod heslem „nezodpovědnost“, „pohodička“
a taky „na to kašlu“. Místo, aby s ostatními držel při přesunu na jih vyrovnanou formaci,
lítá si sem a tam a věnuje se letecké akrobacii. Namyšlené mladíky často čeká pád
a Peng při jednom odvážném manévru těsně nad zemí srazí dvě malé kachničky, které
se díky tomu ztratí. Malým kachnám je teprve 16 dní. O tom, že by jim pomohl jejich
hejno najít a napravit, co spískal, nechce ani slyšet. Nakonec ale souhlasí. Poraní si
totiž křídlo a doprovodit dvě malé kachny pěkně pěšky mu poskytne šanci, aby se to
nikdo nedozvěděl. Opeřená trojka se vydává na jih za svými hejny po zemi. Na svém
dobrodružství projde skrz hory, kolem jezer, bambusovými lesy, mramorovou jeskyní
nebo obyčejným kurníkem. V zádech mají hladového a nebezpečného kocoura a ve finále
budou muset čelit i té kuchyňské troubě.

Příšerky z vesmíru
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění

Planetu Zemi čeká nelítostná invaze kosmické zábavy. Pokud jste si
mysleli, že mimozemšťané existují, měli jste samozřejmě pravdu.
Stejně jako pozemský hrdina animované komedie PŘÍŠERKY
Z VESMÍRU. Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí speciální
a bezkonkurenčně nejlepší matraci, kterou viděli ve vysílání
teleshoppingu. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo hladkého
přistání ztroskotají. Dají se dohromady s člověčím klukem Louisem
a rozjedou velkolepé a zcela nečekané dobrodružství galaktických
rozměrů. Svou vysněnou matraci nakonec získají a nastává nový
úkol: Jak se dostat pryč.

Pohádky
Příběh koček
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění
Devět životů, devětkrát větší zábava. Jsou především líné a všechno mají na háku,
ale i kočky mají velká srdce, mají své legendy a dny, kdy zažívají neuvěřitelně věci.
Jedno takové nevšední a doslova velkolepé dobrodružství ukáže nová animovaná
komedie Příběh koček. Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Žijí si
na vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec
nic jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři využívají jenom
ten první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít
a malý kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček. Sestaví
si vlastní létací stroj a vyráží na dobrodružství, o kterém se bude jednou vyprávět
a točit filmy. Nasadí si brýle a je pryč! Kocouří táta Marvin musí překonat sám
sebe, všechen svůj strach i nepříjemné vzpomínky z minulosti, a vydat se
na záchrannou misi. Nejen do džungle velkoměsta, stopy totiž vedou do skutečné
divočiny plné nástrah a divokých zvířat.

Mia a bílý lev
Žánr: Dobrodružný, Rodinný
Film je uváděn ve francouzském znění s českými titulky
Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč
ne? Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde
se jí ve lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka,
mládě vzácného bílého lva. Charlieho. Během pár dalších let se z nich stanou
nerozluční přátelé, parťáci na celý život, jejichž pouto a láska stírá rozdíl mezi
světem lidí a zvířat. Z mláděte ale vyroste opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka
se stane skutečný úžasný silný lev. A Mia zjistí, že rodinné farmě se zase tak
dobře nedaří a táta musí obětovat jejího jedinečného bílého lva jako trofej pro lov
turistů. Mia a bílý lev nemají jinou možnost, než utéct, a vydat se spolu na úžasnou
cestu do africké savany, aby v divočině daleko od pušek lovců našli pro Charlieho
bezpečné místo a lví království. Přátelství totiž není jenom slovo, ale závazek a
opravdové dobrodružství.

Heidi, děvčátko z hor
Žánr: Pohádka, Literatura
Film je uváděn v českém znění

Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny
dětství společně s kamarádem Peterem při hlídání stáda
koz, radostném hraní a užívání si svobody švýcarských
Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. Naplno
prožitým dnům je však náhle konec, když je Heidi
převezena tetou Dete do německého Frankufurtu nad
Mohanem, kde má dělat společnost nemocné dívce Kláře
ze zámožné rodiny. Dívky se sice ihned skamarádí, ale
Heidin stesk po dědečkovi, Peterovi a horách je příliš
velký…

Pohádky
Příšerky pod hladinou
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Zemi zaplavily nekonečné oceány, celé lidstvo se
odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré
planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin. V jedné
podmořské kolonii žije chobotnička Deep, neurotická
kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi
znamená pochopitelně třikrát více průšvihů, a ten
poslední, ten je opravdu kolosální. Jejich idylickému údolí
najednou hrozí úplná zkáza, naprosto nepravděpodobná
sestava proto musí rychle povýšit na hrdiny a najít
záchranu.

Psí veličenstvo
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském
paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se
na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já
a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.

Psí domov
Žánr: Rodinný, Dobrodružný
Film je uváděn v českém znění

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně.
Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však
Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána.
Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a
Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho
dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy
velkého neznámého světa…

Pohádky
Hurvínek a kouzelné muzeum
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění.

Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému
však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá
a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor
muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků.
A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného
muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší
dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost,
šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil
´taťuldu´, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády
zločinného Pána loutek.

Příšerákovi
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění.

Animovaná rodinná komedie o prokletí, které možná pomůže jedné ne
právě spokojené rodince najít štestí. Wishbonovi nejsou právě štastná
rodinka. Máma Emma má knihkupectví, které je před krachem, táta
Frank je přepracovaný a každý den trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay
je neštastná, stydlivá teenagerka a syn Max je sice matematický genius,
ale ve škole ho ostatní šikanují. Jenže ty opravdové trable Wishbonovy
teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí partnerku
vyhlédnul samotný hrabě Dracula. Pošle zlou čarodějnici Babu Yagu,
aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením změní i zbytek
rodiny v príšery. Rodina monster se vydává po stopách čarodejnice s
jediným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí.

Zloba: Královna všeho zlého
Žánr: Rodinný, Fantasy
Film je uváděn v českém znění a anglickém znění s českými titulky

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných
Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který
se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi
lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. Svatba mezi princem Filipem z
království Ulstead a Růženkou ze sousedních Blat je důvodem k radosti,
a mnozí doufají ve spojenectví mezi znesvářenými světy. Avšak nečekaný
zvrat událostí a setkání s novými mocnými spojenci dostane Růženku a
Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná pouta
náročné zkoušce.

Pohádky
Vilík: Rychle a vesele
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění

Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném městě Gasket City. Navíc
je „až po duši“ zamilovaný do modelky Belly. Jenže
v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák
Kaiser, který Bellu unese. Vilík brzy zjistí, že zůstat
věrný sám sobě je těžší úkol než získat osobní slávu
a také srdce své lásky.
Star Wars: Vzestup Skywalkera
Žánr: Akční, Sci-Fi
Film je uváděn v českém znění a anglickém znění s českými titulky.

Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali
na epickou výpravu do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup
Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí
nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

Když draka bolí hlava
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod
Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý
dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně
s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna
hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh
o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka,
o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale
i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku
klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí
jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně proč
draka bolí hlava?

Pohádky
Čertí brko
Žánr: Pohádka
Film je uváděn v českém znění
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří
tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny
jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou
pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.
Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením
nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.
Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává
do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko
ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci,
lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce
pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil
Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.

Grinch

Žánr: Animovaný, Komedie
Školní slevu je možné uplatnit od 22. listopadu 2018
Film je uváděn v českém nebo anglickém znění bez titulků
Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi nimi všemi
vyniká Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření
v jeskyni, kde se nechává obskakovat svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch
nejnutnějších případech, například když jeho lednice a spíž začnou zívat prázdnotou.
Háček je v tom, že ve vesničce Kdosice, kam za nákupy vyráží, žijí samí nechutně
pozitivní obyvatelé, které jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den.
Domy jsou obsypané světly, koledy zní na každém kroku, děti si připravují seznamy
dárků, ve vzduchu voní cukroví a to všechno působí na Grinche jako červený hadr na
býka. A když se pak ještě dozví, že letošní vánoční svátky by měly být ve vesničce třikrát
opulentnější než v jiných letech, rozhodne se to celé zarazit a vánoční atmosféru lidem
z Kdosic ukrást doslova pod nosem. A protože je Grinch hlava mazaná, vymyslí naprosto
dokonalý plán, po kterém zůstanou Kdosickým jen oči pro pláč. Stačí nalézt sáně,
vhodné stádo sobů, nasadit si falešný plnovous a předběhnout toho dědka, který nosí
dárky komínem.

Louskáček a čtyři říše
Žánr: Rodinný, Fantasy, Dobrodružný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Klára (Mackenzie Foy) chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře
skříňku, ve které se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou
dostane od svého kmotra Drosselmeyera (Morgan Freeman) o sváteční
oslavě, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného
a kouzelného paralelního světa. Právě tam se Klára setká s vojákem
Filipem (Jayden Fowora-Knight), gangem myší regenty, kteří spravují tři
říše: Říši vloček, Říši květů a Říši sladkostí. Klára s Filipem musí projít
čtvrtou říší, kde panuje krutá vládkyně (Helen Mirren), získat Klářin
klíč a pokud to bude možné vrátit nestabilnímu světu harmonii. Ve
filmu hrají Keira Knightley jako Cukrová víla a baletka Misty Copeland.
Vánoční film Louskáček a čtyři říše od Studia Disney režíruje Lasse
Hallström na motivy klasické pohádky od E. T. A. Hoffmanna.

Pohádky
Pat a Mat: Zimní radovánky
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění

Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo! Blíží se zima a naši
známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“
sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na
sníh naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká
sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční
výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem?
A co teprve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše dva kutily
není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat
a Mat, jak již jsme zvyklí, přináší zábavu na ostří šroubováku a legraci až
se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději nezkoušejte!

Dumbo

Žánr: Rodinný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) poveruje bývalou hvezdu
Holta Farriera (Colin Farrell) a jeho deti Milly (Nico Parker) a Joe (Finley
Hobbins), aby se starali o novorozeného slona, jehož nadmerné uši jsou
k smíchu publiku ve sláve upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí,
že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuveritelný návrat. Zároven se o
Dumba velmi zajímá podnikatel V.A. Vandevere (Michael Keaton), který
angažuje „podivného tlustokožce“ pro svuj nejnovejší zábavní podnik
Dreamland. Dumbo stoupá na vrchol slávy díky spolecným vystoupením
s okouzlující a okázalou královnou vzduchu Colette Marchantovou (Eva
Green). Záhy však Holt Farrier zjištuje, že pod nablýskaným povrchem
zábavního podniku Dreamland, se skrývá nejedno temné tajemství.

Velké dobrodružství čtyřlístku
Žánr: Animovaný, Rodinný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi.
Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají
na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý
z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší.
S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec,
s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi,
s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční
návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?

Pohádky
Kouzelný park
Žánr: Animovaný, Dobrodružný
Školní slevu je možné uplatnit od 28. 3. 2019
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění bez titulků
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava.
Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální
zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. Například
bezpečáka tu dělá dikobraz, který se všeho bojí a ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny,
o údržbu se starají dva bobří vtipálci a tak by se dalo pokračovat. June však není pouze
snílek, ale taky hodně praktická holka, která zkouší aspoň některé z těch fantastických
modelů reálně postavit z toho, co jí zrovna přijde pod ruku. Asi tušíte, že takové pokusy
nemůžou dopadnout dobře a většinou končí demolicí celého sousedství. Po jedné takové
mimořádné destrukci June slíbí, že už začne sekat dobrotu, všední i nevšední starosti ji
navíc připraví i o chuť vymýšlet výjimečné atrakce aspoň teoreticky. June přestane snít.
Jednoho dne ji však osud a šťastná místa zavedou na zpustlé místo, kde kdysi skutečně
existoval park, jaký si vysnila. Dokáže June znovu probudit vlastní fantazii a zastavit
jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí? Zdejší mluvící zvířecí personál na ni dost
spoléhá. Jinou naději totiž nemají.

Jumanji: Další level

Žánr: Akční, Dobrodružný, Komedie
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby
našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se
hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem
náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to
i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových
nebezpečných nástrah.

Trollové a kouzelný les
Žánr: Dobrodružný, Animovaný, Komedie
Film je uváděn v českém znění
Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Nikdo z nich
nežere děti, ani nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu
užívají spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. Někdo má
jednu hlavu, někdo dvě a někdo tři hlavy, někdo je trochu kouzelný a jiný
vůbec, z někoho jde trochu hrůza, když se špatně vyspí, někdo už začíná
věkem kamenět. Kryjí se před sluncem a dobře se baví.Jednoho dne ovšem
oblíbený král díky zradě a nastražené pasti zkamení a na jeho syna Tryma
čeká velké dobrodružství. S pomocí přátel musí projít zakázaným kouzelným
lesem, až na hranice světa trollů a lidí, získat zpět králův ukradený
zkamenělý ocas a do tří dnů ho přinést zpátky. Pak králova kletba pomine.
Trym byl vždycky jeden z nejveselejších trollů, teď ale musí legrácky stranou.
Stojí před ním les plný nebezpečí, nástrah a trollích strašidel.

Pohádky
Sněžná mela
Žánr: Dobrodružný, Animovaný, Komedie
Film je uváděn v českém znění

Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka
Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým
kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární
pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto Von Walrus spřádá plány
na zničení Arktidy. Blesk a jeho přátelé se rozhodnou jej zastavit,
a tak začíná jedna velká sněžná mela.

Špióni v převleku

Žánr: Animovaný, Komedie
Film je uváděn v českém znění

Superšpión Lance Sterling a vynálezce Walter Beckett jsou
naprostými protiklady. Lance je kultivovaný, elegantní a
nonšalantní. Zatím co Walter … ne. Ale když nečené události
všechno změní, je tato nepravděpodobná dvojice nucena se
spojit na velkou misi, která vyžaduje neuvěřitelné maskování
– proměnu Lance na statečného, divokého, majestátního …
holuba. Walter a Lance spolu musí pracovat jako tým, nebo se
celý svět ocitne v nebezpečí.

Ledové království 2
Žánr: Animovaný, Fantasy

Školní sleva je možná od 5.prosince 2019.

Film je uváděn v českém znění a anglickém znění s českými titulky

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá
a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou,
Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na
nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království
se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové
království II musí doufat, že je mocná dostatečně. Film je
výsledkem práce Oscary® ověnčeného týmu – režisérů Jennifer
Lee a Chrise Bucka, producenta Petera Del Vecha a textařů
Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopeze.

Pohádky
Addamsova rodina
Žánr: Animovaný, Rodinný
Film je uváděn v českém znění

MÁTE POCIT, ŽE VAŠE RODINA JE DIVNÁ? Připravte si prsty na lusknutí!
Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny
soutěže na Halloween. Tentokrát se členové této vtipné a výstřední
rodinky představí v animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit
na skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit mermomocí
dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.

Pokémon: Detektiv Pikachu
Žánr: Akční, Dobrodružný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho
Goodmana, které přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal
pátral po tom, co se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák
jeho otce, detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými poznámkami sršící
superslídil. Když Tim a Pikachu zjistí, že jsou výjimečným způsobem
předurčeni k vzájemné spolupráci, spojí síly a vrhnou se vstříc
vzrušujícímu dobrodružství, aby celé té spletité záhadě přišli na kloub.
V neony ozářených ulicích pulzujícího moderního velkoměsta Ryme
City, kde lidé a Pokémoni žijí bok po boku v hyper-realistickém světě,
společně hledají stopy a setkávají se s pestrou směsicí Pokémonů.
Postupně ovšem začnou odkrývat šokující plán, který by mohl zničit
stávající mírové soužití a ohrozit celý vesmír Pokémonů.

Sněžný kluk
Žánr: Dobrodružný, Animovaný
Film je uváděn v českém znění
Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout,
protože jí okolí buď nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází v bunkru na
střeše svého domu, kde se na svět dá aspoň koukat s nadhledem. Jednoho dne
však ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube
mladý yetti, sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest. Není to náhoda, nejvyšší
hora světa je totiž domovem těchto bájných himalájských monster a mladý yetti
netouží po ničem jiném, než se tam vrátit. Jenže jak má tenhle mýty opředený
tvor urazit stovky kilometrů, aniž by si ho někdo všimnul? Diskrétnost je důležitá
i kvůli tomu, že po něm pátrá nechutně bohatý sběratel kuriozit Burnish, který ho
už jednou chytil a pak ho jeho neschopní zaměstnanci nechali utéct. Pomocnou
ruku Everestovi podá právě Yi se svými dvěma kamarády. Odměnou za odvážné
rozhodnutí doprovodit sněžného kluka domů jim bude napínavá cesta plná zábavy,
dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi.

Pohádky
Medvídci Bonnie: Cesta do pravěku
Žánr: Animovaný

Film je uváděn v českém znění

Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou
zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají
v hlavě jediné – OBĚD! Během jednoho úprku se naši hrdinové
rozdělí a Brůča potkává malé vlčátko Feifei, které se chce stát
statečným bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet na
cestě za bratry. Mezitím mají Brumla a Vick starostí nad hlavu s
kmenem domorodců, jehož náčelník se úplně zbláznil do Vicka.
Podaří se naší neohrožené partě dostat zpět domů, než bude
pozdě? Dobrodružství, jaké ještě nezažili, právě začíná!

Velké přání
Žánr: Animovaný

Film je uváděn v českém znění

V mexickém městečku Santa Clara žije šestnáctiletá Salma,
která nikdy nepotkala svoje biologické rodiče. Vždycky jen
ode všech slyšela, že ji opustili. Salma se celý svůj život snaží
najít jakékoliv informace ohledně identity rodičů, což se jí stále
nedaří… Až do doby, než najde zvláštní knihu plnou příběhů
z historie města Santa Clara. Díky knize se Salma vydává za
dobrodružstvím, ke kterému se připojují i její udatní přátelé
Jorge a Pedro. Najde Salma všechny indicie odkazující k rodinné
minulosti, aby se konečně mohla setkat se svými rodiči a splnit
si tak svoje velké přání?

Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Žánr: Animovaný

Film je uváděn v českém znění

V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému
závodu, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce
pomáhaly postavit okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní
technický tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu
pomohou k vítězství. Jejich závodnický hrdina se ovšem nešťastnou
náhodou zraní, nemůže řídit a s prosbou, aby jel závod místo něj, se
obrátí na svého největšího obdivovatele a fanouška – na Marshalla!!
Marshall tak musí překonat nedostatek sebevědomí a soutěživosti
a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší tlapkou a závodníkem.
do kin a protentokráte si psí parta záchranářů v čele s Ryderem
připravila speciální závodnický film.

Pohádky
Zakleté pírko
Žánr: Pohádka

Film je uváděn v českém znění

Nová pohádka Zdeňka Trošky. Aninka žije na statku se dvěma
nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne najde
pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí
podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným
mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností,
jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě. A tak se
dívka vydává na cestu za záchranou svého milého. Jejím průvodcem
se stává vodník, jehož na počátku putování zachrání před zlým
sedlákem. Společně prožijí řadu dobrodružství i legrace. A přestože
vodnická kouzla dokáží Anince pomoci, jak k uzdravení nemocných,
tak na obranu proti loupežníkům, k záchraně Vítka bude potřeba
především pravá láska.

Dolittle
Žánr: Komedie

Film je uváděn v českém znění
Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické
královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří
v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou zvířecích
přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden
drzý kluk, jenž si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a zároveň ho povolají ke
královně, kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba. A protože lék proti téhle
nemoci se nalézá pouze na mýty opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle
vydat na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. Samozřejmě v doprovodu
svých přátel, mezi nimiž je i ustrašená gorila, praštěná husa, cynický pštros,
optimistický lední medvěd nebo neuvěřitelně chytrý papoušek. Početný tým bude
potřeba, protože Dolittle má před sebou nebezpečí, na která není ani trochu
připraven, a v patách mu chvátá banda nepřátel, která chce jeho plán na záchranu
královny za každou cenu překazit.

Frčíme
Žánr: Animovaný, Dobrodružný, Komedie
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve
kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda
ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

Pohádky
Cesta za živou vodou
Žánr: Pohádka, Fantasy
Film je uváděn v českém znění

Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na
předchozí snímek Cesta za králem trollů, v němž jsme
poprvé potkali dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry,
krásnou a odvážnou princeznu Kristin. Statečného Espena
nyní čeká ještě větší dobrodružství. Vydává se totiž hledat
živou vodu, aby zachránil své bratry i Kristininy královské
rodiče.

Ježek Sonic
Žánr: Dobrodružný, Komedie
Film je uváděn v českém znění

Superrychlý ježek Sonic z jiné planety se spojí s výrazně
pomalejším venkovským poldou, aby zhatili plány
děsivě vynalézavého Dr. Robotnika, který chce s pomocí
Sonicových schopností ovládnout svět a nejbližší okolí.

Mosley
Žánr: Animovaný

Film je uváděn v českém znění

Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho
ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají
jazyk jako lidé. Mosley tvrdě pracuje celé dny na farmě, kterou ovládá
výbušný farmář Simon. Když se jednoho dne Mosley vrátí po práci do
své stáje, přijde jeho syn Rue s tím, že v lesích našel něco úžasného.
Společně objeví starodávnou jeskyni s malbami bytostí velice podobných
kozloňům – chodí ale vzpřímeně a mají ruce.Mosley se rozhodne
uprchnout z farmy a vydat se najít bájné Přímáky. Jen ti mu mohou
pomoct osvobodit všechny kozloně, včetně jeho rodiny. Zlý farmář však
za ním posílá svého lovce…

Pohádky
Super mazlíčci
Žánr: Animovaný, Rodinný

Film je uváděn v českém znění

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže.
To ovšem znamená občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky.
A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž široko daleko to
nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, protože
téměř všechno obstarávají roboti. Jenže bezstarostné dny právě končí.
Starosta města zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z jejich
domova udělat město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale
jestli chce své město zachránit, bude potřebovat pomoc. Ač nerad, musí
své síly spojit s nebojácnou kočičí dámou Belle, zhýčkaným pudlem
Ronaldem, nemotorným mopsem Walterem a domácím prasátkem
Sophií. K nim se přidává robot Bob, který má o kolečko víc, což z něj
dělá naprostého dobráka. Tahle nesourodá partička se vydává po stopě
záhady starostova pomatení.

Společenská problematika
Masaryk
Téma: Část života Jana Masaryka
Film je uváděn v anglicko-českém znění s českými titulky v anglických pasážích

Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací
do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech
vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně
ve Velké Británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu
Československa. Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný
společník a milovník života, má však i svou temnou stránku.
Masaryk hledá únik před svým jménem, před odpovědností i
před sebou samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách, ale
také v neustálém sebetrýznění.

Hledá se prezident
Téma: Přímá volba prezidenta ČR
Film je uváděn v českém znění

Na pozadí dramatických událostí doprovázejících první
prezidentské volby se tvůrcům podařilo zachytit obraz
jednotlivých kandidátů tak, jak je nebylo možné poznat
prostřednictvím zpravodajských médií. Film přináší řadu
pohnutých i humorných momentů z volebního zákulisí a
přibližuje divákům soukromou tvář kandidátů i lidí v jejich
blízkém okolí. Filmový štáb s většinou uchazečů o prezidentský
úřad natáčel už od července minulého roku, zaznamenal
dramatické okamžiky při shromažďování podpisů, zákulisí
volebních kampaní devíti kandidátů v prvním kole i finále
prezidentské volby v kole druhém.

Už je tady zas
Téma: Adolf Hitler
Film je uváděn v německém znění s českými titulky

Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf Hitler
překvapeně probouzí v dnešním Berlíně. A první bilance jeho
nové situace není radostná. Válka skončila a to porážkou, jeho
politická strana neexistuje a chybí mu i milovaná Eva Braunová.
Hitler „své“ město sotva poznává. Berlín je plný cizinců a v
Německu místo něj vládne žena, jakási Angela Merkelová.
Hitler začne novou kariéru v pro něj dosud neznámém světě
díky televizi. Sice nikoliv ve funkci vůdce národa, ale jako
komik. A to díky tomu, že jej považují za naprosto bezchybného
imitátora sebe samého.

UŽ
JE
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V KINECH OD 10. BŘEZNA
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Kniha právě v prodeji

Společenská problematika
Rivalové
Téma: Závody Formule 1
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

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. Film Rivalové vypráví
skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích,
ale také ve skutečném životě. Přestože jsou soupeři, jsou také
jeden pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je v životě
pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším
výkonům. Titul mistra světa může získat jen jeden...

Mallory
Téma: Drogová problematika, Problematika chudoby
a bezdomovectví
Film je uváděn v českém znění
Helena Třeštíková přichází s novým časosběrným dokumentem,
v němž 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých
životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do běžného života.
S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu syna dokázala
vymanit z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla
s dítětem na ulici a žila jako bezdomovec. Mallory dnes na střední
odborné škole studuje obor Sociální činnost a své uplatnění
nakonec nalezla v pomoci těm, jejichž životy zná nejlépe – lidem
na okraji společnosti. Film Mallory je tak kromě jiného filmem
o naději, že každý má šanci změnit svůj život.

Ma Ma
Téma: Boj s nemocí, Mateřství
Film je uváděn ve španělském znění s českými titulky

Když Magdu (Penélope Cruz) potká v krátké době několik
životních tragédií, nesrazí ji to na kolena. Naopak získá
novou chuť do života a uvědomí si, jak důležité jsou vztahy
k těm nejbližším – desetiletému synovi i novému muži,
který jí náhle vstoupí do života (Luis Tosar). Drama Julia
Medema, jednoho z nejvýraznějších španělských tvůrců
současnosti, ukazuje Magdu jako ženu silnou a milující,
která i v těch nejtěžších chvílích dokáže brát věci s
nadhledem.

Společenská problematika
Úsměvy smutných mužů
Téma: Závislost na alkoholu
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky. Přístupné od 15 let.

Úsměvy smutných mužů je celovečerní film podle
stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka.
Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii “o chlastu,
vůli a vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, který k práci
i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku
a později i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává
s dalšími osudy těch, kteří jsou, či donedávna byli, v pití
alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství
a situace, jež v obyčejném životě ani nejsou možné.

Planeta Česko
Žánr: Dokumentární
Film je uváděn v českém znění

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství
máme na dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film
o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující
dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Seznamte
se s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce
laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu,
s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami
v dramatickém zápase s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpravu za
muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé
z nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi
dveřmi!

Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama
Téma: Život v Nepálu
Film je uváděn v českém znění

Hlavní postavou příběhu je slovenská muzikantka a herečka Dorota
Nvotová a její nepálské alter ego Fulmaya. Tato mladá, inteligentní
žena se díky svému pojetí života stává ztělesněním polarity současného
světa. Navzdory své pohodlné a poměrně úspěšné existenci v Evropě
se vydala na dlouhou pouť s cílem najít sebe sama. Ta ji zavedla
až do podhůří Himalájí. V jednom z nejbídnějších a od naší kultury
nejodlišnějších koutů světa nachází pokoj a klid. V Nepálu Dorota vede
poměrně úspěšnou cestovní kancelář. Pomocí jejího nepálského alter
ega - Fulmayi - vstupujeme ale také do světa dětí na ulici a do života
sirotčince, o který se Dorota stará.

Společenská problematika
Červená želva
Téma: Zásadní okamžiky v lidském životě
Film je uváděn beze slov

Příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami,
kraby a ptáky, je zároveň univerzálním příběhem všech
zásadních okamžiků v životě člověka. O sebepoznání, lásce,
rodičovství i střídání generací vypráví oscarový režisér Michaël
Dudok de Wit beze slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé
animace. Magický snímek, srozumitelný napříč generacemi
i kontinenty, získal v Cannes Zvláštní cenu v sekci Un Certain
Regard.

S láskou Vincent
Téma: Život Vincenta van Gogha
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent (Loving
Vincent) navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že “může
komunikovat pouze skrze své malby“. Byl natočen kombinací hraného filmu a
animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb
vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových děl.
Slovy tvůrců by “rozložené obrazy dokázaly pokrýt celý Londýn nebo Manhattan”.
Jedná se o první film svého druhu na světě. Předlohou pro animované obrazy jsou
hrané scény se skutečnými herci. Scénář vznikl na základě 800 van Goghových
dopisů adresovaných především jeho bratrovi. Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy
se van Gogh léčící se z deprese postřelí do hrudníku a o dva dny později, ve svých
37 letech, na následky tohoto zranění umírá. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy
zcela objasněny.

The Circle
Žánr: Techno-thriller
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

V úchvatné a největší high-tech společnosti The Circle
neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Její
technologie mají moc doslova změnit svět. Právě sem,
do zaměstnání snů, nastupuje mladá a ambiciózní dívka
Mae. Šéf a zakladatel společnosti je vizionář, který
vybudoval v Circle ráj na Zemi a který touží po dokonalém
světě. Jeho receptem na pokrok a na šťastné a spokojené
lidstvo je svět bez tajemství, naprostá otevřenost
a transparentnost všech lidí, sdílení... a sledování.

Společenská problematika
Já, Olga Hepnarová
Téma: Trest smrti, Psychologie vražedkyně
Film je uváděn v českém znění

Film je příběhem dívky, která ve svých dvaadvaceti letech
nákladním vozem úmyslně najela v centru Prahy do lidí na
tramvajové zastávce a osm jich usmrtila. Ke svému činu se hrdě
hlásila, odmítla ho litovat, považovala ho za svou pomstu vůči
společnosti a požadovala pro sebe trest smrti. V roce 1975 byla
oběšena a stala se tak poslední popravenou ženou u nás. Těžké
téma a obecně známý případ české historie si doposud nikdo v
celovečerním hraném snímku ztvárnit neodvážil. Jde o vůbec
první pokus přenést příběh Olgy Hepnarové a jejího strašného
činu do filmu.

V paprscích slunce
Téma: Život v Severní Koreji
Film je uváděn v originálním znění s českými titulky

Severokorejská dívka Zin-mi se připravuje na oslavy výročí
nejvyššího vůdce Kim Čong-ila. Uznávaný ruský dokumentarista
Vitalij Mansky dostává povolení sledovat celou její rodinu. Ovšem
je mu umožněno filmovat pouze podle pečlivě připraveného
scénáře, aby nic nenarušovalo obrázek života spokojeného lidu.
Přesto je snímek úplným opakem propagandy. Dokumentaristé
totiž nechali běžet kameru i ve chvílích, kdy jsou scény předem
aranžovány severokorejskými „režiséry“. Nebo ji namířili na
usvědčující detaily, které mistrům manipulace unikly. Záběry,
které neměly nikdy vzniknout, umně vložili do příběhu o zdánlivě
šťastném životě v novodobé potěmkinovské vesnici.

Příběh lesa
Žánr: Dokumentární
Film je uváděn v českém znění

Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány
přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa.
Ne tropického pralesa s exotickou zvěří, ale toho nám dobře
známého lesa, který máme za humny a který pulsuje překvapivě
bohatým životem. Tou nejmodernější technikou natáčeli tvůrci
čtyři roky na desítkách lokací po celé Evropě, dokonce žili v lese
se sledovanými divokými zvířaty. Jen díky unikátním metodám
natáčení dokážou autenticky převyprávět příběh lesa od doby
ledové až po současnost a zachytit vzrušující koloběh života v
něm, který ohromí dospělé i dětské diváky.

Společenská problematika
The Beatles: Eight Days a Week
Žánr: Dokument, Hudební
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Oscarový režisér Ron Howard přinese na filmová
plátna příběh kapely, která změnila svět - THE
BEATLES. Tento jedinečný filmový projekt autenticky
zachycuje období jejich koncertních let 1962-1966
z perpektivy samotných členů The Beatles. Film
přinese exkluzivně rozhovory s členy skupiny a také
doposud nezveřejněné záběry.

30 minut po půlnoci
Téma: Boj s terorismem
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Dva roky po událostech 11. září se agentka CIA Maya přesune
z bezpečí washingtonských kanceláří do epicentra honu na
Usámu, na americkou ambasádu v Pákistánu. Byť relativní
zelenáč, brzy pochopí pravidla hry, do kterých patří i mučení lidí,
kteří by mohli poskytnout vodítko k dopadení nejhledanějšího
teroristy. Navzdory permanentnímu nebezpečí a řadě situací,
kdy jen tak tak vyvázne smrti ze spárů, krok za krokem rozplétá
složitou síť vztahů v teroristických buňkách, až narazí na jméno,
které by ji mohlo přivést až k samotné ikoně teroristů.

Earth: Den na zázračné planetě
Žánr: Dokumentární
Film je uváděn v českém znění nebo v anglickém znění s českými titulky.

Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců
Zázračné planety, představuje divákům všech věkových
kategorií nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, snažící se
překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje svého
hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve
svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce a mnoho dalších.
Během jediného dne putujeme spolu se sluncem od nejvyšších
hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle
až do labyrintů velkoměst. V každém koutě Země nacházíme
fascinující obyvatele, k jejichž dobrodružstvím se díky revoluční
technologii dostáváme blíže, než jsme si kdy dokázali představit.

Společenská problematika
Zlatý podraz
Žánr: Sportovní, Drama, Romantický
Film je uváděn v českém znění

Příběh o lásce, přátelství a naději. Film začíná v roce 1938.
Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka
a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle
(Patricia Volny), s kterou se seznámí na poválečném
Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženěvě. Michell je osudem
pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem
i Hitlerem. Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní
i dva protikladní jedinci trenér Valenta (Stanislav Majer)
a funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy
Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona.

Nebe a led
Téma: Cesty polárníka a vědce Clauda Loriuse na Antarktidu
Film je uváděn ve francouzském znění s českými titulky

Oscarový režisér Luc Jacquet (Putování tučňáků) ve svém
novém celovečerním dokumentu popisuje sérii dobrodružných
cest francouzského polárníka a vědce Clauda Loriuse na
Antarktidu, které vedly až k objevení a popsání jevu, dnes dobře
známého jako „globální oteplování“. Na příběhu odvážného
vědce a jeho přelomového objevu ukazuje režisér, jaký dopad
může mít chování člověka na budoucnost naší planety.

Putování tučňáků: Volání oceánu
Téma: Život tučňáků na Antarktidě
Film je uváděn v českém znění

Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první
cestu k moři, nás zavádí do ledového království vzdálené
Antarktidy. Tak jako každý tučňák, i náš hrdina naslouchá
tajemnému volání, které ho vábí na dalekou pouť do
neznáma. V zásadních chvílích dospívání jsou mu oporou
matka a moudrý otec, který díky svým zkušenostem
a autoritě dodává odvahu i dalším členům skupiny a
pomáhá jim čelit těžkostem a nástrahám.

Společenská problematika
Svět podle Daliborka
Téma: Život neonacisty
Film je uváděn v německém znění s českými titulky

Svět podle Daliborka je filmový portrét autentického českého
muže z Prostějova, kterého štáb režiséra Víta Klusáka sledoval
po dobu dvou let (2015 – 2016). Dalibor K. (37) pracuje jako
lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje
a je neonacista. Blíží se mu čtyřicítka, ale stále bydlí se svojí
mámou Věrou (63). Nesnáší svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky,
homosexuály, Merkelovou, pavouky a zubaře. Ještě před
aktuální vlnou youtuberů se jeho domácí video s vystřelovacím
obuškem stalo na českém internetu hitem.

Nejsledovanější
Téma: Youtubeři
Film je uváděn v českém znění.
Nejsledovanější, první celovečerní film o fenoménu youtuberů – internetových
hvězd první velikosti a tvůrců s miliónovým publikem. Zábava zažívá revoluci,
televize je pro starý, lidi narození v tomto tisíciletí sledují sociální sítě, YouTube a
jeho celebrity – youtubery. Ti mají ohromující sledovanost a vliv, firmy jim nabízejí
lukrativní smlouvy, fanoušci propadají hysterii, rodiče panikaří a nechápou.
Na sociálních sítích mají statisíce fanoušků, celovečerní film Nejsledovanější
konečně ukáže jejich skutečný život, a kdo opravdu jsou. Shopaholic Nicol, Kovy,
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl – šest hvězd displejů
se odhalí v jedinečném filmu na plátnech kin. Překvapení čeká na fanoušky,
protože youtubeři prozradí, co ještě neprozradili. Překvapení čeká i na rodiče
fanoušků, protože mají možnost hvězdy svých dětí konečně poznat. A možná pak
už nebudou jen nechápavě kroutit hlavou.

Zlatý podraz
Žánr: Sportovní, Drama, Romantický
Film je uváděn v českém znění

Příběh o lásce, přátelství a naději. Film začíná v roce 1938.
Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka
a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle
(Patricia Volny), s kterou se seznámí na poválečném
Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženěvě. Michell je osudem
pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem
i Hitlerem. Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní
i dva protikladní jedinci trenér Valenta (Stanislav Majer)
a funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy
Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona.

Sportovní tematika
Ani ve snu
Téma: Parkour
Film je uváděn v českém znění

Laura je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat
do party parkouristů a spolu s nimi zdolávat překážky,
které jí nastavuje městské prostředí. Při tom ji zaskočí
láska, kterou pocítí k Lukymu. A začne žít dvojí život:
Ve fantazijním světě komických a romantických vizí jí
Luky patří, v realitě ale její snaha se s ním sblížit skončí
karambolem. Ve chvíli, kdy se oba její světy zvláštním
způsobem propojí, se Laura musí rozhodnout. Buď bude
nadále romanticky snít, nebo se dokáže poprat se svým
skutečným životem.

Rivalové
Téma: Závody Formule 1
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

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. Film Rivalové vypráví
skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích,
ale také ve skutečném životě. Přestože jsou soupeři, jsou také
jeden pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je v životě
pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším
výkonům. Titul mistra světa může získat jen jeden...

Hudební
Cats

MP: 15

Žánr: Komedie, Fantasy, Hudební
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky
Legendární muzikál Cats se dočkal filmového zpracování. Oscarový režisér
Tom Hooper (Králova řeč, Bídníci) se obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a
tanečníky a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek. Příběh se odehrává na
legendárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně a jedna vybraná kočka
na něm vždy dostane šanci na nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla
zná snad jen ona, ale všichni se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě
oni stali těmi vyvolenými. Muzikál Cats stvořil skladatel Andrew Lloyd Weber
(Jesus Christ Superstar, Evita) na motivy básnické sbírky Praktická příručka o
kočkách T. S. Eliota. Díky komplexnímu propojení hudby, tance a herectví patří
mezi nejlepší muzikály vůbec, ústřední písnička Memory patří k nejhranějším a
nejnahrávanějším skladbám všech dob.

IMAX dokumenty
Galapágy 3D: Zázraky přírody
Téma: Galapágy, Pacifik
Dokument je uváděn v českém znění.

V nekonečných vodách Pacifiku leží jeden ze zázraků přírody: Galapágy.
Magické místo, kterému se nic nevyrovná, sopečné souostroví, kde
našla domov neuvěřitelná směsice živočichů. Galapágy změnily náhled
lidstva na samotnou přírodu a ukazují sílu evoluce, jejíž zákonitosti zde
zkoumal Charles Darwin. V hlavních rolích se představí černý mořský
leguán, který při lovu v moři spektakulárně vyfukuje slanou vodu nosem,
terejové s modrýma nohama nebo galapážský tuleň. Místní obrovské
želvy sloní se dožívají věku 150 let a dosahují váhy až 250 kg, kormoráni
bez křídel se naučili plavat a tisíce kilometrů od svého původního
domova zde sídlí i tučňáci. Hejna majestátních žraloků obrovských se
sem vrací každý rok ve stejnou dobu, aniž bychom věděli proč.

Hubble 3D: Kosmický dalekohled
Téma: Hubbleův teleskop
Dokument je uváděn v českém znění.

Zažijte poutavý příběh – plný naděje, zdrcujícího zklamání, oslnivé
duchaplnosti, statečnosti a triumfálního vítězství – to vše Vám
přináší nový film Hubbleův teleskop, v pořadí již sedmý film IMAX
z prostředí vesmíru. Zaznamenán v trojrozměrném formátu IMAX
3D, Hubbleův teleskop vypravuje oslňující životní cestu Hubbleova
vesmírného teleskopu – nejzásadnějšího vesmírného zařízení od
dob kdy Galileo vynalezl teleskop, nebo od prvních kroků člověka
na Měsíci. Diváci budou doprovázet posádku lodi při vstupu do
vesmírného prostoru, kde astronauti plní nejtěžší úkoly v historii
NASA. Tento příběh divákům dovolí zažít nesmírnou sílu při
startech lodi, srdceryvné neúspěchy při plnění úkolů i dramatické
záchranné okamžiky.

MOVIES IN ENGLISH
Ledové království 2
Žánr: Animovaný, Fantasy
Film je uváděn v českém znění a anglickém znění s českými titulky

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá
a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou,
Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na
nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království
se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové
království II musí doufat, že je mocná dostatečně. Film je
výsledkem práce Oscary® ověnčeného týmu – režisérů Jennifer
Lee a Chrise Bucka, producenta Petera Del Vecha a textařů
Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopeze.

Bitva o Midway (MP-15)
Žánr: Akční, Drama, Historický
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Emmericha
(Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí příběh příslušníků
amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která
znamenala zlom na pacifickém bojišti druhé světové války.
Hvězdně obsazený film (Luke Evans, Woody Harrelson, Patrick
Wilson, Ed Skrein, Aaron Eckhart, Nick Jonas a další) působivě
ukáže nejen pozadí konfliktu, ale zejména bitvu samotnou,
která doposud nikdy nebyla natočena tak velkolepě. Zároveň
nám jednu z rozhodujících námořních bitev druhé světové války
přiblíží i z pohledu japonské armádní elity.

Zloba: Královna všeho zlého
Žánr: Rodinný, Fantasy
Film je uváděn v českém znění a anglickém znění s českými titulky

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných
Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který
se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi
lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. Svatba mezi princem Filipem z
království Ulstead a Růženkou ze sousedních Blat je důvodem k radosti,
a mnozí doufají ve spojenectví mezi znesvářenými světy. Avšak nečekaný
zvrat událostí a setkání s novými mocnými spojenci dostane Růženku a
Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná pouta
náročné zkoušce.

MOVIES IN ENGLISH
LE MANS ’66 (MP-12)
Žánr: Životopisný, Drama, Sportovní
Školní sleva je možná od 28. listopadu 2019.
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a
britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční
závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu
24 Le Mans ve Francii roku 1966. Držitel Oscara Matt Damon a
Christian Bale ve filmu inspirovaném skutečnou událostí.

Star Wars: Vzestup Skywalkera
Žánr: Akční, Sci-Fi
Film je uváděn v českém znění a anglickém znění s českými titulky.

Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali
na epickou výpravu do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup
Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí
nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

Cats

MP: 15

Žánr: Komedie, Fantasy, Hudební
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky
Legendární muzikál Cats se dočkal filmového zpracování. Oscarový režisér
Tom Hooper (Králova řeč, Bídníci) se obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky
a tanečníky a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek. Příběh se odehrává na
legendárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně a jedna vybraná kočka
na něm vždy dostane šanci na nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla
zná snad jen ona, ale všichni se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě
oni stali těmi vyvolenými. Muzikál Cats stvořil skladatel Andrew Lloyd Weber
(Jesus Christ Superstar, Evita) na motivy básnické sbírky Praktická příručka
o kočkách T. S. Eliota. Díky komplexnímu propojení hudby, tance a herectví patří
mezi nejlepší muzikály vůbec, ústřední písnička Memory patří k nejhranějším
a nejnahrávanějším skladbám všech dob.

MOVIES IN ENGLISH
Spider-Man: Daleko od domova
Žánr: Akční, Dobrodružný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man™: Daleko od
domova, který je další kapitolou filmové série Spider-Man™:
Homecoming! Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se
svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do
Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat
si vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent
Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat, proč
na starý kontinent útočí obří elementálové.

Angry Birds ve filmu 2
Žánr: Animovaný, Komedie

Školní sleva je možná od 12. 8. 2019

Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky.

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při
v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Když
se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího
ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas, Bombas,
Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem
Leonardem, jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem
mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých
nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy
ptáků i vepřů.

Toy Story 4: Příběh hraček
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky.

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho
života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl
chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie
přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká
„Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům
docela nový velký svět.

MOVIES IN ENGLISH
Tajný život mazlíčků 2
Žánr: Animovaný

Film je uváděn v českém znění nebo v anglickém znění bez titulků

Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí
kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, tak
se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, jak se
vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to
jsou často dramata!

Aladin

Žánr: Dobrodružný, Komedie, Rodinný

Školní sleva je možná od 6. června 2019
Film je uváděn v českém znění nebo anglické m znění s českými titulky

Ve snímku Aladin září Will Smith jako bombastický džin, Mena Massoud jako
okouzlující zlodějíček Aladin, Noami Scott jako krásná a cílevědomá princezna
Jasmína, Marwan Kenzari jako mocný černokněžník Jafar, Navid Negahban jako
starostlivý sultán, Nasim Pedrad jako nejlepší kamarádka a spojenkyně princezny
Jasmíny Dalia, Billy Magnussen jako krásný, leč arogantní nápadník princ Anders, a
Numan Acar jako Hakim, Jafarův pobočník a kapitán palácové stráže. Film produkují
Dan Lin a Jonathan Eirich. Výkonnými producenty jsou Marc Platt a Kevin De La
Noy. Hudbu složil Alan Menken. Ve snímku uslyšíme nové verze původních písní,
které Menken složil a slova k nim napsali Howard Ashman a Tim Rice a dvě nové
písně, které rovněž složil Alan Menken a slova k nim napsali textaři Benj Pasek a
Justin Paul. Film se natáčel ve studiích v Londýně a na dech beroucích jordánských
pouštích. Pohádkovém Agrabahu vdechli život i hlavní kameraman Alan Stewart,
vedoucí výroby Gemma Jackson a návrhář kostýmů Michael Wilkinson.

Pokémon: Detektiv Pikachu
Žánr: Akční, Dobrodružný

Školní sleva je možná od 23. května 2019
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho
Goodmana, které přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal
pátral po tom, co se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák
jeho otce, detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými poznámkami sršící
superslídil. Když Tim a Pikachu zjistí, že jsou výjimečným způsobem
předurčeni k vzájemné spolupráci, spojí síly a vrhnou se vstříc
vzrušujícímu dobrodružství, aby celé té spletité záhadě přišli na kloub.
V neony ozářených ulicích pulzujícího moderního velkoměsta Ryme
City, kde lidé a Pokémoni žijí bok po boku v hyper-realistickém světě,
společně hledají stopy a setkávají se s pestrou směsicí Pokémonů.
Postupně ovšem začnou odkrývat šokující plán, který by mohl zničit
stávající mírové soužití a ohrozit celý vesmír Pokémonů.

MOVIES IN ENGLISH
Skleněný pokoj

(MP-12)

Žánr: Drama
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Film podle slavného románu britského spisovatele Simona
Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického
skvostu – brněnské vily Tugendhat.

Marie, královna skotská 		

(MP-15)

Žánr: Drama, Historický
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky
Bylo jí pouhých šest dní, když se po smrti otce stala Marie (Saoirse Ronan)
skotskou královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul královny francouzské,
ale když o dva roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka
musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany, navíc
čelila otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty
(Margot Robbie), jejíž vládu odmítala uznat. Averze to byla oboustranná, Alžbětě
Marie vadila nejen jako vzpurná rivalka, ale i jako matka budoucího krále Jakuba.
Anglická panovnice totiž v tomto směru měla z mnoha příčin jen mizerné vyhlídky.
Na druhou stranu obě panovnice spojovala jejich izolovanost v prostředí tvořeném
výhradně muži, díky němuž získaly vzájemné pochopení, dokonce i respekt.
Britské ostrovy však byly pro dvě tak silné ženy příliš malé a obě to věděly. Otázkou
bylo jen, která z nich se rozhodne udělat první krok k eliminaci té druhé, a jak moc
je to bude bolet.

Kouzelný park
Žánr: Animovaný, Dobrodružný
Školní slevu je možné uplatnit od 28. 3. 2019
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění bez titulků
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava.
Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální
zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. Například
bezpečáka tu dělá dikobraz, který se všeho bojí a ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny,
o údržbu se starají dva bobří vtipálci a tak by se dalo pokračovat. June však není pouze
snílek, ale taky hodně praktická holka, která zkouší aspoň některé z těch fantastických
modelů reálně postavit z toho, co jí zrovna přijde pod ruku. Asi tušíte, že takové pokusy
nemůžou dopadnout dobře a většinou končí demolicí celého sousedství. Po jedné takové
mimořádné destrukci June slíbí, že už začne sekat dobrotu, všední i nevšední starosti ji
navíc připraví i o chuť vymýšlet výjimečné atrakce aspoň teoreticky. June přestane snít.
Jednoho dne ji však osud a šťastná místa zavedou na zpustlé místo, kde kdysi skutečně
existoval park, jaký si vysnila. Dokáže June znovu probudit vlastní fantazii a zastavit
jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí? Zdejší mluvící zvířecí personál na ni dost
spoléhá. Jinou naději totiž nemají.

MOVIES IN ENGLISH
Zelená kniha

(MP-12)

Žánr: Drama, Komedie
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga (Viggo
Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit
každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley (držitel
Oscara® Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na
turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne
moc vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu (Linda Cardellini)
a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných
mravů a pevných zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba
tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné přešlapy. Originální
komedie Zelená kniha (Green Book) získala tři Zlaté glóby a patří k největším
favoritům letošních Oscarů. Režisér Peter Farrelly (Blbý a blbější; Já, mé
druhé já a Irena; Něco na té Mary je) se inspiroval příběhem skutečného
přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku.

Jak vycvičit draka 3
Žánr: Animovaný, Fantasy, Rodinný
Film je uváděn v českém nebo anglickém znění bez titulků
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak
se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne
jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem
Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno
říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem
začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá dračice
Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem
promění z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto
včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny draky, které se ke břehům
ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají
pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž by se všichni draci mohli
před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?

Bohemian Rhapsody

(MP-12)

Žánr: Drama, Hudební, Životopisný
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i
nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od
založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce
1985.

MOVIES IN ENGLISH
Spider Man: Paralelní světy
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street
spojili svůj um a talent, aby divákům představili dosud nepoznaný svět
Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Spider-Man:
Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese
Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen
jeden maskovaný hrdina.

Raubíř Ralf a internet
Žánr: Animovaný, Komedie
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu
videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a
vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství
pořádné vlny. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá
poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout
riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část
do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s
Vanilopkou setkávají s webovými občany neboli Webčany, mezi
které patří například internetový podnikatel zvaný Yesss, který
je hlavním algoritmem a duší trendové stránky „BuzzzTube.“

Masaryk
Téma: Část života Jana Masaryka
Film je uváděn v anglicko-českém znění s českými titulky v anglických pasážích

Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací
do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech
vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně
ve Velké Británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu
Československa. Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný
společník a milovník života, má však i svou temnou stránku.
Masaryk hledá únik před svým jménem, před odpovědností i
před sebou samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách, ale
také v neustálém sebetrýznění.

MOVIES IN ENGLISH
Mary Poppins se vrací
Žánr: Hudební, Rodinný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v
Londýně (v období, ve kterém se odehrávají i původní knihy) a předlohou
mu bylo dalších sedm knih od P. L. Traversové. Ve filmu jsou děti známé
z původního filmu, Michal (Whishaw) a Jana (Mortimer), už dospělé. V
Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen
(Walters). Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině
Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins (Blunt). Za pomoci
veselého lampáře Jacka (Miranda) a svých jedinečných kouzelných
schopností pomůže rodině znovu nalézt ztracenou radost a štěstí. Mary
Poppins rovněž seznámí děti s celou řadou barvitých a svérázných
postav, včetně své výstřední sestřenice Topsy (Streep).

The Circle
Žánr: Techno-thriller
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

V úchvatné a největší high-tech společnosti The Circle
neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Její
technologie mají moc doslova změnit svět. Právě sem,
do zaměstnání snů, nastupuje mladá a ambiciózní dívka
Mae. Šéf a zakladatel společnosti je vizionář, který
vybudoval v Circle ráj na Zemi a který touží po dokonalém
světě. Jeho receptem na pokrok a na šťastné a spokojené
lidstvo je svět bez tajemství, naprostá otevřenost
a transparentnost všech lidí, sdílení... a sledování.

Rivalové
Téma: Závody Formule 1
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

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. Film Rivalové vypráví
skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích,
ale také ve skutečném životě. Přestože jsou soupeři, jsou také
jeden pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je v životě
pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším
výkonům. Titul mistra světa může získat jen jeden...

MOVIES IN ENGLISH
Ranhojič
Téma: 11. století, Persie
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky
ohledně medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný
středověk. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Mladý Rob
Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, když
má někdo zemřít. Po smrti obou rodičů se Roba ujímá právě
jeden z ranhojičů a během společných cest se z Roba stává
jeho učedník. Touha po poznání a touha dozvědět se o lidském
těle a jeho léčení co nejvíc žene nakonec Roba z malé anglické
vesnice až do dálné Persie.

Anthropoid
Téma: 2. světová válka, Atentát
na Heydricha
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Snímek vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské
operace za druhé světové války, jejímž cílem byl atentát na
obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. Film sleduje
osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Jozefa Gabčíka
a Jana Kubiše, kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své
okupované vlasti. Vybaveni jen omezeným množstvím informací
a minimální výstrojí musejí v nacisty okupovaném a uzavřeném
městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha,
muže, kterého řada lidí vnímala jako Hitlerova přirozeného
pokračovatele a nástupce.

Královský víkend
Téma: Vztahy Velké Británie a USA v předvečer
2. světové války
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky
Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D.
Rooseveltovi přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé residence
král a královna Anglie. Setkání je o to významnější, že se jedná o
historicky první návštěvu anglického královského páru v USA.
Poprvé se tak střetávají upjaté společenské konvence Angličanů s
uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské úrovni.
Pro konzervativní britské panovníky je připraven piknik s hot dogy
jako hlavním chodem či koupání v plavkách za účasti novinářů.
Režisér Roger Michell natočil příjemnou komedii o jedné významné
historické události prosycené nezaměnitelným britským humorem.

MOVIES IN ENGLISH
Kolonie
Téma: Vojenská diktatura v Chile
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Lena je letuškou a její partner Daniel žije v Chile. Je rok 1973, v čele
země stojí levicový prezident Salvador Allende. Daniel stojí na jeho
straně a aktivně se účastní politických mítinků a demonstrací. Pak ale
přijde násilný převrat vedený generálem Pinochetem, který zavádí v
zemi vojenskou diktaturu. Během zatýkání levicových aktivistů dojde i
na Daniela a Lenu. Lena je po čase propuštěna, ale Daniel je odvezen
do podivné náboženské kolonie Dignidad. Tu založil a vede bývalý
nacistický lékař Paul Schäfer. Lena do kolonie vstoupí jako dobrovolnice
a po čase se jí podaří Daniela v kolonii nalézt a kontaktovat. Pokud chtějí
mít nějakou budoucnost, musí se dostat nejprve z přísně střeženého
komplexu a následně i ze země.

Smrtihlav
Téma: 2. světová válka, Atentát na Heydricha
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky.

Snímek Smrtihlav se od většiny předešlých filmových zpracování
s tímto tématem liší. Z výrazné části se totiž zaměřuje také
na opačnou stranu barikády na samotného Heydricha. Ten
zde není pouhým předmětem atentátu, ale důležitou aktivní
postavou. Vedle příběhu Československých parašutistů sleduje
film Smrtihlav i jeho život, vzestup a kariéru, kterou ukončil
jako jeden z největších prominentů Třetí říše. Nejnovější
verze atentátu na Heydricha tak ukazuje nejen hrdinství, ale i
nelítostné zlo, proti kterému je namířené. Právě k tomuto pojetí
odkazuje český název stejně jako na fakt, že Heydrich byl jedním
z inženýrů takzvaného Konečného řešení židovské otázky.

Železná lady
Téma: Velká Británie za éry Margaret Thatcherové
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala,
že vysoká politika není jen výsadou mužů, se jako první žena stala
premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Svým nekompromisním přístupem k politickému, ale i osobnímu životu,
získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje Margaretino jedenáctileté
působení v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost
a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.

MOVIES IN ENGLISH
Jackie
Žánr: Životopisné drama (MP-12)
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy
jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její vřelost,
eleganci a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí po celém
světě. Pak přichází okamžik, který všechno změní. Jackie se
vyrovnává s osobní ztrátou, jako milovaná matka a první dáma
však musí zůstat oporou dětem i celému národu. Filmový
portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století je příběhem
hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do zákulisí
Bílého domu i zachycením dnů, které změnily běh dějin.

Malý princ (ve 2D i 3D)
Žánr: Adaptace pohádkového příběhu Antoina de Saint-Exupéryho
Film je uváděn v českém nebo anglickém znění

Ústřední postavou animované adaptace slavného knižního
díla je malá holčička, kterou se její maminka snaží
připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší
trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec, který
holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou
dobou představil Malý princ. Ve světě, kde vše je možné,
začne pro malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní
představivosti, na které znovuobjeví své dětství a zjistí, že
skutečně můžeme vidět jen srdcem.

Zelená kniha

			

(MP-12)

Žánr: Drama, Komedie
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga (Viggo Mortensen)
má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou
šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara®
Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých
státech amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to
mazanější. Nade vše miluje svoji ženu (Linda Cardellini) a smažená kuřata. Dr.
Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných mravů a pevných zásad. Aby
společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz
předsudky a humorné přešlapy. Originální komedie Zelená kniha (Green Book)
získala tři Zlaté glóby a patří k největším favoritům letošních Oscarů. Režisér
Peter Farrelly (Blbý a blbější; Já, mé druhé já a Irena; Něco na té Mary je) se
inspiroval příběhem skutečného přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších
i nejvtipnějších filmů roku.

MOVIES IN ENGLISH
Macbeth
Téma: Adaptace dramatu Williama Shakespeara
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna v nové
verzi, která navazuje na vlnu britských adaptací děl génia
alžbětinského divadla, v nichž září současná herecká elita.
Macbeth je obávaný skotský válečník, který se neleká
zuřivých bitev. Když na vřesovišti vyslechne věštbu, že
bude příštím králem, uvěří. Netuší, jak velkou cenu bude
muset zaplatit. Cestu ke koruně dláždí smrt a úklady,
které nakonec pohltí Macbetha i jeho ctižádostivou ženu.

Nadějné vyhlídky
Téma: Filmová adaptace románu Charlese Dickense
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá
u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat
u velmi bohaté slečny Havishamové. Pip má za úkol dělat
společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly
zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá. O deset let později
se na Pipa usměje štěstí, když mu neznámý dobrodinec odkáže
velké množství peněz. Pip se stěhuje do Londýna a rozmařilý
život ve velkoměstě ho rychle mění v povýšeného snoba. Jako
bohatý a perspektivní gentleman se znovu začne ucházet o svou
dětskou lásku Estellu. Ale pravda o jeho dobrodinci a záhadně
získaném bohatství může zničit vše, na čem mu záleží…

Piráti z karibiku: Salazarova pomsta
Žánr: Dobrodružný
Film je uváděn v českém i anglickém znění s českými titulky.

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack Sparrow, ke kterému se
štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády,
ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů
pod vedením strašlivého kapitána Salazara, kterým
se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž
jedinou touhou je připravit o život každého piráta a zejména Jacka.

MOVIES IN ENGLISH
Úžasňákovi 2
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů.
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal
v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní
nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a
těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti
malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se
chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun
musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což
se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.

Čarovný les
Žánr: Směs pohádek
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les představuje klasické
pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového
stonku a Lociky - ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém
se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním založit rodinu, a také
zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla kletbu. Čarovný les
ukazuje, jaké důsledky mají přání a poslání jejich postav. Muzikál
je moderním zpracováním oblíbených pohádek bratří Grimmů, a
ačkoliv se v něm objevuje velké množství hlavních postav, vzhledem
k rozsahu jejich rolí a propletenému ději se jedná o herecký tým v
pravém slova smyslu.

Jumanji: Vítejte v džungli
Žánr: Dobrodružný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy
předtím neslyšeli – zvanou Jumanji – ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž
se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili:
z počítačového hráče Spencera se stává odvážný dobrodruh (Dwayne Johnson),
náruživý sportovec Fridge přijde (dle svých slov) “o horního půl metru těla”
a stane se z něj drobný génius (Kevin Hart), ze všemi oblíbené Bethany se
stává profesor ve středním věku (Jack Black) a zamlklá samotářka Martha je
proměněna v drsnou bojovnici (Karen Gillan). Společně zjišťují, že Jumanji není
hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Aby hru pokořili a mohli
se vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodružství
svého života, objevit, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami
sebe vnímat zcela odlišně – jinak ve hře uvíznou navěky…

MOVIES IN ENGLISH
Alenka v říši divů: Za zrcadlem (ve 2D i 3D)
Žánr: Dobrodružný, Literatura
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Alenka se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních
let na vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu
do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět
do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými
známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem
Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži. Kloboučník
totiž ztratil svou svoucnost a tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku
zapůjčit si Chronosféru, cože je kovová koule uvnitř Veleorloje, jenž
stanovuje veškerý čas. Alenku čeká nebezpečná cesta, během které
musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas.

Spotlight
Téma: Skutečný příběh odhalení skandálu v katolické církvi
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a
Liev Schreiber v hlavních rolích skutečného příběhu,
ve kterém reportéři amerického deníku The Boston
Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých
představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad
pouze na pár obviněných duchovních, ale otřásl celou
katolickou církví.

30 minut po půlnoci
Téma: Boj s terorismem
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Dva roky po událostech 11. září se agentka CIA Maya přesune
z bezpečí washingtonských kanceláří do epicentra honu na
Usámu, na americkou ambasádu v Pákistánu. Byť relativní
zelenáč, brzy pochopí pravidla hry, do kterých patří i mučení lidí,
kteří by mohli poskytnout vodítko k dopadení nejhledanějšího
teroristy. Navzdory permanentnímu nebezpečí a řadě situací,
kdy jen tak tak vyvázne smrti ze spárů, krok za krokem rozplétá
složitou síť vztahů v teroristických buňkách, až narazí na jméno,
které by ji mohlo přivést až k samotné ikoně teroristů.

MOVIES IN ENGLISH
Kniha džunglí (ve 2D i 3D)
Žánr: Dobrodružný, Literatura
Film je uváděn v českém znění i v anglickém znění s českými titulky

Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli
vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si
nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá
jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští
svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání.
Provází ho přísný mentor, pardál Baghíra, a veselý medvěd Balú.
Cestou džunglí se Mauglí setká se zvířaty, které to s ním nemyslí
vždy dobře. Patří mezi ně krajta Ká a marnivý král Ludvík, který se
snaží Mauglího přemluvit, aby mu prozradil tajemství překrásného,
leč smrtonosného Rudého květu: ohně.

Earth: Den na zázračné planetě
Žánr: Dokumentární
Film je uváděn v českém znění nebo v anglickém znění s českými titulky.

Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců
Zázračné planety, představuje divákům všech věkových
kategorií nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, snažící se
překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje svého
hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve
svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce a mnoho dalších.
Během jediného dne putujeme spolu se sluncem od nejvyšších
hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle
až do labyrintů velkoměst. V každém koutě Země nacházíme
fascinující obyvatele, k jejichž dobrodružstvím se díky revoluční
technologii dostáváme blíže, než jsme si kdy dokázali představit.

Frčíme
Žánr: Animovaný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky.

Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve
kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve
světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

MOVIES IN ENGLISH
Ralf a internet
Žánr: Animovaný, Komedie
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Ve filmu Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a
vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod
internetu, na kterých udělá Ralfovo ství pořádné vlny. Známý
videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka
Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po
světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny
videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou
setkávají s webovými občany neboli Webčany, mezi které patří
například internetový podnikatel zvaný Yesss, který je hlavním
algoritmem a duší trendové stránky „BuzzzTube.“

The Beatles: Eight Days a Week
Žánr: Dokument, Hudební
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Oscarový režisér Ron Howard přinese na filmová
plátna příběh kapely, která změnila svět - THE
BEATLES. Tento jedinečný filmový projekt autenticky
zachycuje období jejich koncertních let 1962-1966
z perpektivy samotných členů The Beatles. Film
přinese exkluzivně rozhovory s členy skupiny a také
doposud nezveřejněné záběry.
Rocketman
Žánr: Hudební

Školní sleva je možná od 13. června 2019

Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to
malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči,
zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví
úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější
duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá
cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se
dala zvládnout bez chlastu a drog. Ty pomáhaly zejména ve
chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což
se mu stávalo prakticky pořád. Jenže když jste duší rocker i
showman, tak se z každého srabu prostě vyzpíváte.

MOVIES IN ENGLISH
Dumbo

Žánr: Rodinný
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) poveruje bývalou hvezdu
Holta Farriera (Colin Farrell) a jeho deti Milly (Nico Parker) a Joe (Finley
Hobbins), aby se starali o novorozeného slona, jehož nadmerné uši jsou
k smíchu publiku ve sláve upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí,
že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuveritelný návrat. Zároven se o
Dumba velmi zajímá podnikatel V.A. Vandevere (Michael Keaton), který
angažuje „podivného tlustokožce“ pro svuj nejnovejší zábavní podnik
Dreamland. Dumbo stoupá na vrchol slávy díky spolecným vystoupením
s okouzlující a okázalou královnou vzduchu Colette Marchantovou (Eva
Green). Záhy však Holt Farrier zjištuje, že pod nablýskaným povrchem
zábavního podniku Dreamland, se skrývá nejedno temné tajemství.

Amundsen				

MP: 12

Žánr: Dobrodružný, Životopisný
Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Aby byl první, obětoval cokolivVýpravný filmový portrét
dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl
jižní pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů
zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen?
Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do
neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety
vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního
objevitele, včetně řady méně známých skutečností, jako byl jeho
vztah s bratrem nebo milostné aféry.

Jumanji: Další level

Žánr: Akční, Dobrodružný, Komedie
Film je uváděn v českém znění nebo anglickém znění s českými titulky

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby
našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se
hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem
náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to
i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových
nebezpečných nástrah.

MOVIES IN ENGLISH
Králíček Jojo
Žánr: Komedie, Drama
Školní sleva je možná od 6. února 2020

Film je uváděn v anglickém znění s českými titulky

Režisér Taika Waititi přichází se svým osobitým stylem humoru
ve svém novém filmu Králíček Jojo, satiře z druhé světové války.
Jojo (Roman Griffin Davis) je malý německý chlapec, kterému
se pohled na svět převrátí vzhůru nohama, když zjistí, že jeho
matka (Scarlett Johansson) skrývá v podkroví mladou židovskou
dívku (Thomasin McKenzie). S pomocí svého imaginárního
přítele, idiotského Adolfa Hitlera (Taika Waititi), musí Jojo čelit i
svému zaslepenému nacionalismu.
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