Cinemart a.s.
Čerstvé novinky a tipy na letní
projekce z DVD, Blu-ray a MP4

LETNÍ SPECIÁL 2018
Nabídka na veřejné projekce z DVD, Blu-ray a MP4
Cinemart nabízí možnost zapůjčení filmů na nosičích DVD, Blu-ray a MP4
pro veřejné projekce, které lze uspořádat nejen v kinech stálých či
letních, ale i v kinokavárnách, knihovnách, klubech, diskotékách,
autobusech a podobně.
Na dalších stránkách najdete seznam možných titulů, které jsou nyní
k dispozici. Tento přehled obsahuje aktuální novinky a některé naše
letní tipy (například tři trilogie: Padesát odstínů, Zahradnictví a Fakjů,
pane učiteli nebo vzpomínky související s letními premiérami filmů:
Mamma Mia! a Jurský svět). Pokud chcete využívat úplný seznam filmů,
najdete jej ke stažení na http://www.cinemart.cz/filmy/.
U filmů je uvedené datum, od kterého je možné projekci programovat,
formáty nosičů, přístupnost a další potřebné údaje. Další podrobnosti
k filmům pak najdete na www.cinemart.cz.
Pokud už jste s námi v kontaktu, můžete filmy rezervovat přes
objednávkový systém: http://objednavky.cinemart.cz (uživatel + heslo je
stejné jako pro přihlášení do www.disfilm.cz).
A pokud jste si u nás zatím nic neobjednávali a máte zájem o bližší
informace a podmínky pro pořádání projekcí, kontaktujte Zuzanu Černou,
tel.: 602 836 993, e-mail: cerna@cinemart.cz.

Až na dno
PROGRAMOVÁNÍ OD 20. 5. 2018
Drama, USA, Německo, Francie, Španělsko, 2017, 111 min
Režie: Wim Wenders
Hrají: James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig,
Celyn Jones, Reda Kateb
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: 20. 11. 2028
Nosič: DVD a MP4
Když se během pobytu u moře britský tajný agent James náhodně na pláži setká s podmořskou
bioložkou Danielle, jejich cesty se na chvíli spojí a vytvoří se mezi nimi silné pouto. Čas jejich sblížení
je však limitován právě a pouze jen na těchto pár dnů na poklidném francouzském pobřeží. Po nich
přichází čas odloučení s nejistotou možného příštího setkání. John odjíždí do východní Afriky na
nebezpečnou misi namířenou proti islamistickým teroristům. Danielle vyplouvá na výzkumné lodi
opačným směrem a připravuje se na riskantní sestup na dno Grónského moře.

Cesta za králem trollů
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Fantasy pohádka, Norsko, 2017, 104 min
Režie: Mikkel Brænne Sandemose
Hrají: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen,
Elias Holmen Sørensen, Allan Hyde, Thorbjørn Harr
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 1.6.2027
Nosič: DVD a MP4
Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej používají jako otloukánka, který není schopný
žádné práce. A právě on v lese potkal princeznu Kristin, která je právě na útěku ze svého rodného
hradu. Kristin je tvrdohlavá, nevěří na báchorky o Králi trollů, který má zálusk na princezny, a hlavně si
ani náhodou nechce vzít namyšleného prince Frederika. Den před svými osmnáctými narozeninami
tedy dává přednost cestě do neznáma. Bohužel zjistí, že ty povídačky o trollech jsou pravdivé. Král
vyhlásí pátrání a slíbí její ruku a půl království tomu, kdo jí najde. Bratři neváhají a vyrážejí na výpravu.
Ti starší, aby pro rodinu získali novou střechu nad hlavou a ten nejmladší by rád ještě i tu její ruku.

Čertoviny
PROGRAMOVÁNÍ OD 7. 5. 2018
Pohádka, ČR, 2018, 101 min
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sara
Sandeva, Richard Jaroslav Müller, Oldřich Navrátil, David
Gránský, Jana Bernášková
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 4. 1. 2028
Nosič: DVD a MP4
Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do
světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku nedaří, spíše,
než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají. V přestrojení za čeledíny se dostanou na
statek a zdá se, že konečně budou mít úspěch. Vypočítavý sedlák totiž chce svoji dceru Haničku provdat
za nafoukaného statkáře Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, je
potřeba vzít na pomoc pekelné síly.

Eric Clapton
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Dokument, USA, 2017, 114 min
Režie: Lili Fini Zanuck
Hrají: Eric Clapton, Bobby Whitlock
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: 19. 10. 2027
Nosič: DVD a MP4
„CLAPTON JE BŮH“. Grafity s těmito slovy zaplavily celý Londýn a Clapton se stal díky své unikátní
hře na kytaru národním hrdinou. Dodnes je jednou z největších ikon hudebního světa. Film Eric Clapton
je naprosto věrohodný mimo jiné i tím, že je doplněn o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých z
historických i nově zaznamenaných rozhovorů. Divákům se naskytne možnost nahlédnout do Ericova
osobního archivu, ve kterém nechybí záznamy z jeho nejlepších představení a zákulisí.

Fakjů pane učiteli
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie, Německo, 2013, 118 min
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Monopol do: 3.3.2021
Nosič: DVD
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad zakopanými ukradenými
penězi. A tak, aby se po propuštění z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za učitele na gymnáziu,
čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože teď zaměstnává
nejbláznivějšího učitele všech dob. V noci se Zeki snaží tajně prokopat ke své uloupené kořisti a během
dne používá sice drastické, ale účinné metody, aby zkrotil neukázněné teenagery ve třídě 10. B.

Fakjů pane učiteli 2
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie, Německo, 2015, 111 min
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Monopol do: 2.8.2027
Nosič: DVD a Blu-ray
Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebujete
nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. A přesně díky tomu u školní tabule uspěl bývalý zločinec
a samozvaný učitel Zeki Müller v komedii Fakjů pane učiteli. A nyní je zpět. K jeho smůle jej v
pedagogické kariéře čekají i nepříjemnosti: především vstávání a voprsklí studenti. Kariéra učitele mu
připadá mnohem náročnější než jeho dosavadní poněkud trestná činnost. Zeki navíc musí spolu s
partou grázlíků z 10.B odcestovat na výlet do Thajska. A tam se všichni tvrdě a nemilosrdně střetnou s
učitelem Hauke Wölkim a jeho třídou šprtů a šplhounů ze Schillerova gymnázia.

Fakjů pane učiteli 3
PROGRAMOVÁNÍ OD 15. 7. 2018
Komedie, Německo, 2017, 120 min
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M'Barek, Katja Riemann, Jella Haase
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Monopol do: 16. 11. 2029
Nosič: DVD a MP4
Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných metod. Přiměřené násilí na žácích mu nikdy
nebylo cizí. Ale teď, v třetím díle filmové série, přichází okamžik pravdy. Goethovu gymnáziu ubývají
studenti a hrozí mu zavření. Poradce pro volbu povolání oznámil Zekiho třídě, že po škole nemají nikde
žádnou šanci a navíc je teď čekají testy, které mají prověřit jejich schopnost vůbec dojít k maturitě. Mezi
učiteli i studenty zavládne děsivá deprese. Pedagogové se bojí, že přijdou o práci. Studenti propadají
zoufalství z toho, že dveře k lepší budoucnosti jsou pro ně definitivně zavřené.

Ferdinand
PROGRAMOVÁNÍ OD 10. 5. 2018
Animovaná komedie, USA, 2017, 108 min
Režie: Carlos Saldanha
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 21. 6. 2019
Nosič: DVD a Blu-ray
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby
Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé,
rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli
považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a
nejhodnější sudokopytník na světě, který nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel
zároveň je taky nešikovným popletou, který i díky svým rozměrům dokáže způsobit pořádnou katastrofu.

Ghost Stories
PROGRAMOVÁNÍ OD 7. 7. 2018
Horor, Velká Británie, 2017, 98 min
Režie: Andy Nyman, Jeremy Dyson
Hrají: Andy Nyman, Martin Freeman, Alex Lawther
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: 23. 3. 2027
Nosič: DVD a MP4
Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvracením nadpřirozených událostí. Do rukou se mu
ale dostanou tři nevysvětlitelné případy a ve chvíli, kdy je začne řešit, se sám dostane do děsivé
hororové smyčky.

Hastrman
PROGRAMOVÁNÍ OD 15. 5. 2018
Romantický thriller, ČR, 2018, 100 min
Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško,
David Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: 1. 2. 2021
Nosič: DVD a MP4
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce
Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou z cest po světě,
aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká.
Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revoltující proti
autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni
všichni, i učitel Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou
pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. Film vznikl na motivy románu
Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou.

Hmyz
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie / drama, ČR, Slovensko, 2018, 98 min
Režie: Jan Švankmajer
Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, Norbert Lichý,
Kamila Magálová, Ivana Uhlířová, Pavel Nový
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: 19. 2. 2028
Nosič: DVD, Blu-ray a MP4
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze života hmyzu“. Během zkoušky se
prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je posledním celovečerním filmem světově
uznávaného režiséra Jana Švankmajera. „Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen
tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s
mraveništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovy Proměny,“ říká Jan Švankmajer.

Hurvínek a kouzelné muzeum
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Animovaná komedie, ČR, Belgie, Rusko, 2017, 85 min
Režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 30. 8. 2027
Nosič: DVD
Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství. 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.

Já, padouch 3
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Animovaná komedie, USA, 2017, 90 min
Režie: Pierre Coffin, Kyle Balda
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.
Lump, který přechytračil Grua, se jmenuje Balthazar Bratt a býval dětskou hvězdou populární show. Ke
své smůle se nedokázal přenést přes její konec a od té doby škodí, kudy chodí. O mnoho větší sympaťák
je nově nalezený Gruův bratr Dru. Je to milý chlapík, který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil
do umění zločinu. Jenže Gru začal být dobrák, dokonce s ním nehnula ani otevřená vzpoura Mimoňů,
kteří ho kvůli jeho dobrému chování opustili. Jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít alespoň
dočasně na stranu zla, je jeho věčný soupeř Balthazar Bratt.

Jurský svět
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Dobrodružný, USA, 2015, 125 min
Režie: Colin Trevorrow
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna Hammonda, který chtěl na
odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé
změnilo, park jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří s očima
navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů. Jenže vedení parku stále hledá nové
způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace.

Kingsman: Zlatý kruh
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Akční komedie, USA, Velká Británie, 2017, 141 min
Režie: Matthew Vaughn
Hrají: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark
Strong, Halle Berry, Pedro Pascal, Elton John
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: 21.9.2020
Nosič: DVD a Blu-ray
Agenti Kingsman čelí nové výzvě. Jejich centrálu totiž kdosi zničil a celý svět se stává rukojmím dalšího
padoucha. Jak jinak, že? Kingsmany čekají nové úkoly a překážky, a i když jim hrdost velí jinak, spojí
se se spřátelenou americkou špionážní organizací Statesman. Agentury Kingsman a Statesman musí
společnými silami porazit pravděpodobně pořádně cáklou a více než pravděpodobně i mimořádně
nebezpečnou padoušku jménem Poppy. A při tom zachránit tak trochu zase celou Zemi a většinu jejích
obyvatel.

Ladíme 3
PROGRAMOVÁNÍ OD 10. 5. 2018
Hudební komedie, USA, 2017, 93 min
Režie: Trish Sie
Hrají: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
S titulem mistra světa v a capella zpěvu v normálním životě nepřežijete. Holky totiž natolik otravuje
realita všedního dne a marná snaha prorazit jinak než zpěvem, že touží po jakékoliv zámince, která by
jim pomohla alespoň k jednomu společnému vystoupení. Tou záminkou se nakonec stane nabídka turné
po vojenských základnách rozmístěných v Evropě, kde budou zpívat v konkurenci kapel vybavených
hudebními nástroji. Naštěstí jsou dost velké exotky na to, aby jim taková „nekalá“ konkurence vadila.
Nebyly by to ale ony, kdyby jejich evropskou šňůru neprovázela série ukrutných zmatků a šíleností.

Lady Bird
PROGRAMOVÁNÍ OD 18. 7. 2018
Drama, USA, 2017, 94 min
Režie: Greta Gerwig
Hrají: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Neobyčejný příběh o obyčejném dospívání holky, která zoufale hledá to, co všichni ostatní – kluka a
smysl života. Christine je osmnáct a má pocit, že ještě nic nezažila. Že umírá zaživa. Že se dusí, ve
škole i doma pod dohledem matky, která ví všechno nejlíp. Jako většina vrstevníků se rozhodne život
radikálně změnit. Že to bude bolet, si nepřipouští. Komedie Lady Bird herečky a debutující režisérky
Grety Gerwig je neobyčejný film o obyčejném dospívání. Chytrý, upřímný a zcela výjimečný, o čemž
svědčí dva Zlaté glóby, pět nominací na Oscary včetně nominace na nejlepší film a nadšené recenze.

Mamma Mia!
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Muzikál, USA, 2008, 108 min
Režie: Phyllida Lloyd
Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Sophie žije s mírně šílenou matkou Donnou na řeckém ostrůvku, kde vedou hotýlek. Ani s jednou není
k vydržení, protože se Sophie bude záhy vdávat. Zatímco Donna si dělá ryze praktické starosti, Sophie
řeší jediný problém - kdo ji odvede k oltáři. Nalezený matčin deník totiž odhalil, že se Donna v době
kriticky blízké Sophiinu početí spustila hned se třemi chlapci. Podnikavá dívka nelení a všechny tři na
svatbu pozve. Příběh posouvají dopředu písničky od skupiny ABBA nazpívané hvězdami filmu.

Máří Magdaléna
PROGRAMOVÁNÍ OD 8. 8. 2018
Historický / drama, Velká Británie, 2018, 120 min
Režie: Garth Davis
Hrají: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Máří Magdaléna je dramatem o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší civilizace. Narovnává
obraz očité svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše Krista, z níž dějiny udělaly prostitutku. Máří Magdaléna
patří k nejzáhadnějším biblickým postavám. Je opředena mnoha mýty, z nichž ten nejčastější z ní dělá
bývalou prostitutku, kterou napravilo setkání s Ježíšem Kristem. Garth Davis, režisér na Oscara
nominovaného dramatu Lion, se z ní rozhodl tuhle mýtickou slupku sejmout a natočil působivý příběh
ženy, jež se provinila tím, že se narodila do špatné doby.

Na krátko
PROGRAMOVÁNÍ OD 10. 6. 2018
Drama, ČR, 2018, 107 min
Režie: Jakub Šmíd
Hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa, Petra Špalková, Marta
Vančurová, Martin Finger
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: 24. 5. 2028
Nosič: DVD, Blu-ray a MP4
Příběh o dětech, které předčasně dospívají. A které zkoušku z dospělosti musejí skládat předčasně. A
o dospělých, kteří nevědí, jak jim pomoci. Jak by mohli, když nedokážou pomoct ani sobě. Na krátko je
drama o chlapci, který zjistí, že jeho dosavadní život byla lež. A jemuž nezbude, než se se ztrátou iluzí
vyrovnat, nebo skončit špatně. Pomoct mu nemůže nikdo. Ani matka, protože to ona mu lhala. Ani otec,
který na něj ve skutečnosti celý život kašlal. Ani sestra Pavlína, která je ve svých šestnácti také prahu
zjištění, že život je úplně jiný, než si ho představovala. Autorkou scénáře je Petra Soukupová.

Na shledanou tam nahoře
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie / drama, Francie, 2017, 117 min
Režie: Albert Dupontel
Hrají: Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Mélanie Thierry
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: 17. 3. 2027
Nosič: DVD a MP4
První světová válka přinesla mnoho obětí a ty je nakonec potřeba pohřbít a postavit jim pomníky. A
někteří váleční veteráni na tom chtějí a umí vydělat. Dva spolubojovníci ze zákopů, ustrašený účetní
Albert a granátem zohavený Édouard, vymyslí podvod postavený na spojení Édouardova výtvarného
nadání a národního uctívání válečných hrdinů pomocí pomníků. Jejich nenáviděný velitel, poručík Henri
d´Aulnay-Pradelle, se zase zaměří na válečné hřbitovy. Cesty falešných obchodníků s pompézními
pomníky a bezohledného exhumátora frontových hrobů se musí zákonitě protnout.

Nejtemnější hodina
PROGRAMOVÁNÍ OD 30. 5. 2018
Historický / drama, Velká Británie, 2017, 125 min
Režie: Joe Wright
Hrají: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Vsadil všechno na jednu kartu, i když mu skoro nikdo nevěřil. Neprohrál, a zachránil tak svět. Jmenoval
se Winston Churchill a v nejtemnější hodině naší civilizace, na začátku druhé světové války, se tento
britský premiér předvedl jako velký hráč. Joe Wright, režisér Pokání a Pýchy a přesudku, jeho
nejslavnější úlohu v dějinách proměnil ve strhující drama. Vydatně mu v tom pomáhá Gary Oldman v
hlavní roli, který Churchilla nehraje. On jím prostě je. A také za tento výkon právem získal Oscara.

Největší showman
PROGRAMOVÁNÍ OD 1. 6. 2018
Muzikál / romantický, USA, 2017, 105 min
Režie: Michael Gracey
Hrají: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 28. 6. 2019
Nosič: DVD a Blu-ray
P. T. Barnum je vizionář, jehož upřímné nadšení je naprosto nakažlivé. A to i v časech, kdy jeho
optimismus a energie jsou jediným bohatstvím, které zrovna má. Barnum začíná svou cestu vedoucí až
k úspěchu s naprosto prázdnou kapsou, za to však s hlavou plnou fantastických nápadů. Díky nim
vytvoří a postupně sestaví fascinující show zaplněnou úžasnými akrobaty, vousatými zpěvačkami,
nejsilnějšími, nejmenšími i nejvyššími muži“.

Nit z přízraků
PROGRAMOVÁNÍ OD 4. 7. 2018
Drama, USA, 2017, 130 min
Režie: Paul Thomas Anderson
Hrají: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis hraje podivínského módního návrháře, kterému do života
vstoupila láska a málem ho zničila. Mít šaty od návrháře Woodcocka znamenalo v poválečném Londýně
úplně nejvíc. Dáma musela mít dostatek peněz, patřičný rodokmen a odpovídající vychování, aby mohla
vyrazit na večírek v jeho modelech, které byly vždy unikátní. Odtržen od reality všedního dne, neboť o
vše se starala jeho sestra, stavěl Woodcock ženy na roveň krejčovských panen. Když objevil servírku
Almu, netušil, s čím si zahrává. Tahle zdánlivě neškodná bytost totiž rychle pochopila pravidla hry.

Pacific Rim: Povstání
PROGRAMOVÁNÍ OD 14. 8. 2018
Akční sci-fi, USA, 2018, 111 min
Režie: Steven S. DeKnight
Hrají: John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. Ve výpravném akční
sci-fi Pacific Rim: Povstání se znovu hraje o planetu Zemi a my prohráváme. Poprvé jsme je dokázali
zastavit. Jenže to, co mimozemští tvorové Kaiju napáchali na Zemi v prvním díle akčního sci-fi Pacific
Rim, byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili teď. Hvězda Star Wars John Boyega a Scott
Eastwood z Rychle a zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety.

Padesát odstínů šedi
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Erotický, USA, 2015, 124 min
Režie: Sam Taylor-Johnson
Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Marcia Gay Harden,
Luke Grimes, Rita Ora
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Anastasia je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý opak
tajemného podnikatele Christiana Greye, kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského
časopisu. Přestože se ji Grey snaží odradit, má ho plnou hlavu. Bez ohledu na to, že ji varuje, jak je
komplikovaný a v náznacích mluví o svém specifickém vkusu, není Anastasia schopná odolat. Ani Grey
však není vůči plaché dívce imunní a postupně ji začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Na
posteli určené jen pro vyvolené pozná pravou Anastasii – své touhy, své vášně, svou živočišnost.

Padesát odstínů temnoty
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Erotický thriller, USA, 2017, 117 min
Režie: James Foley
Hrají: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora, Kim Basinger
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala hrát podle Greyových pravidel a bez okolků ho
opustila. Lovec a dravec se ocitá v pro něj neznámé životní situaci a navíc si uvědomuje, že se do
Anastasie zamiloval. Té se sice nechce vrátit do světa, ve kterém naplňovala roli poddajné studentky,
ale Christianovu kouzlu odolat nedokáže. Nevědomky se tak vystavuje velikému nebezpečí. Z Greyovy
minulosti se náhle začnou vynořovat temné stíny, které pomáhaly vytvořit jeho komplikovanou osobnost.

Padesát odstínů svobody
PROGRAMOVÁNÍ OD 27. 6. 2018
Erotický thriller, USA, 2018, 105 min
Režie: James Foley
Hrají: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Rita Ora
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a Christiana končí veškerá legrace a že
Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. Vynalézavost novomanželů nezná
mezí, zvlášť když je díky Christianově bohatství opravdu nemusí nic limitovat. Ana se však nechce stát
manželkou ve zlaté kleci a je rozhodnutá pokračovat v kariéře knižní redaktorky, což Christian snáší se
skřípěním zubů. Z minulosti se však vynoří bývalý Anin kolega Jack Hyde, který má s oběma nevyřízené
účty a pro pomstu je schopen udělat cokoliv. Jenže Anastasia už dávno není ta rozklepaná studentka.

Pobřežní hlídka
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Akční komedie, USA, 2017, 110 min
Režie: Seth Gordon
Hrají: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Pobřežní hlídka je řízná akční komedie, které nejsou svatí ani utopenci. Mitch je chlap jako hora se
silným morálním kompasem a stoprocentním zápalem pro práci záchranáře. Je to prostě naprostý opak
Matta Brodyho, bývalého olympionika, kterému sláva natolik stoupla do hlavy, že si po sérii průšvihů
musí jako plavčík odkroutit pár desítek hodin veřejně prospěšných prací. Matt má však ego stejně silné
jako bicepsy. Za jiných okolností by si ho Mitch asi podal, jenže teď na to nemá čas, protože se mu na
pláži začaly kupit problémy. Tu moře vyplaví pytlíček s drogami, tu mrtvolu… A protože místní policie
vše přehlíží, vydá se parta plavčíků na trestnou výpravu.

Pračlověk
PROGRAMOVÁNÍ OD 15. 6. 2018
animovaná dobrodružná komedie, Velká Británie, Francie,
2017, 88 min
Režie: Nick Park
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 1. 12. 2029
Nosič: DVD a MP4
Pračlověk se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných
jeskyní. Britské studio Aardman Animations v čele s oscarovým režisérem Nickem Parkem po takových
filmech jako jsou Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun přichází s komedií o střetu civilizací.
Vyhraje doba kamenná nebo bronzová?

Rudá volavka
PROGRAMOVÁNÍ OD 1. 8. 2018
Thriller, USA, 2017, 140 min
Režie: Francis Lawrence
Hrají: Jenifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: 1. 9. 2019
Nosič: DVD a Blu-ray
Bývalá primabalerína Dominika žije v dnešním Rusku a se svou matkou čelí nejisté budoucnosti. Díky
tomu se stává snadnou kořistí ruské tajné služby a dostává se do jejího kurzu. Zde probíhá tvrdý výcvik,
jehož cílem je naučit své „volavky“, aby v roli svůdnic využívaly své tělo a mysl jako zbraně. Po ukončení
tréninku je Dominika jako nejnebezpečnější volavka nasazena na Nathaniela Nashe, důstojníka CIA,
který řídí jednoho z nejdůležitějších špiónů v Rusku. Dominika s Nathanielem vede souboj silných vůlí
plný špionských triků, nedůvěry, ale především vnitřně bojují s nevyhnutelnou vzájemnou touhou.

Sherlock Koumes
PROGRAMOVÁNÍ OD 15. 8. 2018
Animovaná komedie, USA, 2018, 90 min
Režie: John Stevenson
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Gnomeo a Julie mají po líbánkách a s hromadou dalších trpaslíků se přestěhovali do zahrádky v centru
Londýna a jsou z toho všeho lehce vystresovaní. Gnomeo provede klukovinu, aby Julii zaimponoval. Ta
se s ním strašně pohádá a následně oba zjistí, že zatímco si vyměňovali názory, jejich přátelé beze
stopy zmizeli. V tu chvíli se na scéně naštěstí objeví Sherlock Koumes s Watsonem, jelikož mizení
trpaslíků se Londýnem šíří jako epidemie, a oni jsou těmi pravými, kdo má v úmyslu tenhle zločin vyřešit.

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Animovaná dobrodružná komedie, Rusko, 2016, 89 min
Režie: Aleksey Tsitsilin
Hrají (hlasy): Ondřej Rychlý, Martin Písařík, Marta Sovová,
Filip Tomsa, Tereza Bebarová
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 14. 6. 2027
Nosič: DVD a MP4
Hrdinkou příběhu je odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie.
Díky tomu se z nich staly tak trochu celebrity. Aby si od slávy odpočinuli, vydávají se do hor za trollím
kamarádem Ormem. Tam také dorazí Rolan, mladík vyhledávající hrdinské činy, který se v legendách
dočte o kouzelném trollím Kameni ohně a ledu. A když se k nim ještě připojí pirátka Alfida, je na zmatek
zaděláno. Události se naší partě rychle vymknou z rukou a dá jim spoustu práce, než probuzené síly
ohně a ledu zase zkrotí. A možná se Gerdě a Kaiovi nakonec podaří dát celou rodinu zase dohromady.

Sněhulák
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Thriller, USA, 2017, 120 min
Režie: Tomas Alfredson
Hrají: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Val Kilmer,
J.K. Simmons, Charlotte Gainsbourg
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Po tomhle filmu už nikdy nepostavíte sněhuláka s radostí. Nejúspěšnější autor současné krimi Jo
Nesbø, nejsvéráznější románový detektiv Harry Hole a jeden z nejcharismatičtějších herců své
generace Michael Fassbender se spojili v adaptaci slavného detektivního thrilleru, jenž spolu s dalšími
deseti „Holeovkami“ kraluje žebříčkům nejčtenějších knih současnosti.

Tátova volha
PROGRAMOVÁNÍ OD 1. 8. 2018
Komedie / drama, ČR, 2018, 90 min
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Martin Myšička,
Boleslav Polívka, Emilia Vášaryová, Vilma Cibulková, Eva
Holubová, Hana Maciuchová
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 8. 3. 2028
Nosič: DVD a MP4
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery
Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně
objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které
se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají
Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek a přátel, aby o tajemství zjistily
víc …

Tři billboardy kousek za Ebbingem
PROGRAMOVÁNÍ OD 11. 6. 2018
Komedie/drama, USA, 2017, 115 min
Režie: Martin McDonagh
Hrají: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: 18. 7. 2019
Nosič: DVD a Blu-ray
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče,
rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované
váženému šéfovi místní policie. Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona.
Když se do věci vloží ještě další policista, nevyzrálý maminčin chlapeček se zálibou v násilí, souboj mezi
policejním oddělením a ukřivděnou a rozzuřenou bojovnicí se může rozjet na nejvyšší obrátky.

Tvář vody
PROGRAMOVÁNÍ OD 1. 7. 2018
Fantasy / drama, USA, Kanada, 2017, 123 min
Režie: Guillermo del Toro
Hrají: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: 15. 8. 2019
Nosič: DVD a Blu-ray
V americké vládní laboratoři probíhají experimenty s obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. Ví
se o něm velmi málo, může dýchat na vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je považován za
nebezpečného tvora. V laboratoři jej bezohledně zkoumá vládní agent Richard Strickland. Zachází s
ním spíše jako s materiálem než s živou bytostí. Ve stejné laboratoři pracuje němá uklízečka Elisa, a
když se náhodou střetne s uvězněným stvořením, dokáže s ním navázat takovou komunikaci, k níž není
potřeba žádných slov. Stačí jim gesta a emoce. Díky tomu se mezi ním a vnímavou Elisou vytvoří silné
pouto. V okamžiku, kdy hrozí další brutální pokusy, Elisa pochopí, že je čas na společný útěk.

Uteč
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Thriller/horor, USA, 2017, 103 min
Režie: Jordan Peele
Hrají: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Co na tom, že Rose je bílá jako stěna a Chris černý jako noc? Žijeme přece v 21. století, kdy se přece
na smíšené páry skrz prsty nedíváme. Minimálně Roseini rodiče Missy a Dean jsou na Chrise od prvního
momentu nesmírně milí. Vadí jim snad jen to, že si přítel jejich dcery tu a tam zapálí. Missy mu dokonce
nabídne, že ho zlozvyku zbaví pomocí hypnózy. Byl by to ráj na Zemi, kdyby se dva zdejší černošští
zaměstnanci nechovali tak podivně. Náznaků, že všechno není v úplném pořádku, postupně přibývá, a
Chris se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co následuje, překoná jeho nejčernější noční můry.

Válka o planetu opic
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Akční sci-fi, USA, 2017, 143 min
Režie: Matt Reeves
Hrají: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Monopol do: 13. 7. 2020
Nosič: DVD a Blu-ray
Z inteligentního šimpanze Caesara se stal vůdce rozrůstajícího se společenství opic. Situace opičího
klanu je však katastrofální. Jejich skupina ustoupila do lesů, kde se často utkávají v bitvách s lidskou
armádou, vedenou plukovníkem McCulloughem. Ztráty opičího společenství jsou obrovské a Caesar
cítí bolest z každé smrti. Nastupuje na cestu pomsty, na níž se nevyhnutelně střetne s plukovníkem v
bitvě, která určí, kdo se stane vůdčím druhem, jenž bude určovat další osud těch druhých, poražených.

Vetřelec: Covenant
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Sci-fi thriller, USA, 2017, 122 min
Režie: Ridley Scott
Hrají: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: 18. 5. 2020
Nosič: DVD a Blu-ray
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve Vetřelci, prvním filmu věnovaném nejstrašnějšímu
mimozemskému monstru filmové historie. Nyní se připravuje posádka vesmírné lodi Covenant
kolonizovat planetu na druhé straně galaxie. Nový svět, který objeví, se jim z počátku zdá být idylickým
rájem. Ve skutečnosti je to ale temný a brutální svět, jehož hrůzy si nikdo z členů posádky nedokázal
představit ani v těch nejhorších představách.

Víno nás spojuje
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama, Francie, 2017, 113 min
Režie: Cédric Klapisch
Hrají: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD
Po otcově smrti se musí tři sourozenci domluvit, co bude s rodinným vinohradem. Otec jim jej odkázal
s podmínkou, že bez souhlasu sourozenců žádný z nich nesmí nakládat se svým podílem a také musí
zaplatit dědickou daň. A to je postaví před dilema – mají vinohrady, dům i vinařství udržet či prodat?
Sourozenci nakonec od vinobraní do vinobraní, v rytmu střídajících se ročních období postupně upevňují
vztah k vinohradu i vztahy mezi sebou. Postupně je spojuje společná práce, vzpomínky na dětství a
jejich láska k vínu.

Vražda v Orient expresu
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Krimi / drama / mysteriózní, USA, 2017, 114 min
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michele Pfeiffer,
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Monopol do: 9. 11. 2020
Nosič: DVD a Blu-ray
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem, se rychle promění v jeden z nejzáhadnějších detektivních
příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie popisuje osudy pasažérů uvízlých v
přepychovém vlaku kdesi v závějích na Balkáně. V okamžiku, kdy dojde k záhadné vraždě, každý z nich
se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí Belgičan s velkým knírem a dokonale pracujícími
šedými mozkovými buňkami.

Zahradnictví: Rodinný přítel
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Milostné drama, ČR, SR, Polsko, 2017, 130 min
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří
Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 15.11.2027
Nosič: MP4, DVD
Rodinný přítel je první z filmů trilogie Zahradnictví. Tři mladé ženy a jejich dvě děti čekají během
německé okupace na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému
společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří. „Tento film je příběhem lásky, která
nesměla být naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině,
rodičích a dětech,“ prozradil Petr Jarchovský.

Zahradnictví: Dezertér
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Tragikomedie, ČR, SR, Polsko, 2017, 115 min
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa
Geislerová, Martin Finger, Karel Dobrý, David Novotný
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 28. 9. 2027
Nosič: MP4, DVD
Dezertér je druhá část trilogie Zahradnictví. Příběh se odehrává na pozadí událostí v letech 1947-1953.
Hlavní roli zde hraje majitel kadeřnického salonu Otto a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je
naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou
a jejími sestrami. S úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém puči. Ottova firma je
vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky fatální…

Zahradnictví: Nápadník
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Romantická komedie, ČR, SR, Polsko, 2017, 113 min
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Aňa Geislerová, Martin
Finger, Filip Březina, Gabriela Míčová, Klára Melíšková
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: 16. 11. 2027
Nosič: MP4, DVD
Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Příběh
filmu se odehrává na konci 50. let a s tragikomickým nadhledem vykresluje střet mezi předválečnou a
poválečnou generací. Každá tato generace má svoji představu o tom, jak k štěstí dojít a jisté je, že si k
němu musí cestu vybojovat cestu sama.

Zmenšování
PROGRAMOVÁNÍ OD 14. 6. 2018
Komedie, USA, 2017, 135 min
Režie: Alexander Payne
Hrají: Matt Damon, Christoph Waltz, Kristen Wiig, Hong Chau
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Proces miniaturizace vyvinuli vědci jako lék na přelidnění planety. A aby do programu vstupovali lidé
houfně, provázejí ho ekonomické výhody a pobyt v mini-milionářském ráji. To do programu přivede i
Paula a jeho ženu Audrey. Po vstupním pohovoru následuje příprava a pak miniaturizace. Když se
deseticentimetrový Paul probudí, dozví se, že Audrey nakonec vycouvala. Paula naštěstí nenechají
dlouho truchlit noví „přátelé“, srbský playboy a jednonohá vietnamská disidentka. S nimi toho prožije
během pár týdnů víc než za celý dosavadní život a uvědomí si, že i v malém světě lze prožít velké věci.

Ztratili jsme Stalina
PROGRAMOVÁNÍ OD 15. 4. 2018
Komedie, Velká Británie, Francie, 2017, 106 min
Režie: Armando Iannucci
Hrají: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine,
Rupert Friend, Andrea Riseborough, Jason Isaacs, Michael
Palin, Olga Kurylenko
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Monopol do: 27. 11. 2027
Nosič: DVD a MP4
Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o
nástupnictví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého strachu a začíná ta pravá podívaná. Jestli
se vám to nezdá jako dostatečně důvtipná zápletka, tak věřte, že film Ztratili jsme Stalina ve své
tragičnosti a schopnosti utahovat si z velkých věcí je vtipný velmi. V Rusku tento film zakázali.

