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

LETNÍ SPECIÁL 2019
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.
Tento přehled obsahuje některé naše filmové tipy na léto 2019. 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 již jste s námi v kontaktu, můžete filmy rezervovat přes
objednávkový systém na 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.

ČESKÉ KOMEDIE PATŘÍ MEZI NEJOBLÍBENĚJŠÍ FILMY
Chata na prodej

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie / drama, ČR, 2018, 77 min
Režie: Tomáš Pavlíček
Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit
Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer, Jan Strejcovský
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a MP4
Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce
s chatou. Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému
majiteli se však matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva
neprojevuje přílišné nadšení. Děda už je duchem nepřítomen, otec tyto akce odmítá, syn je věčně
přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní. Babička je
specialistkou na upřímné dotazy. Nevyrovnaná dcera na chatu přibere svého německého přítele, který
se jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde.

Po čem muži touží

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie, ČR, 2018, 95 min
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádej, Táňa
Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a MP4
Charismatický cynik Karel je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho způsob života utrží
hned několik ran. Dostane výpověď, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu
nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka. Karel vyřeší problémy po
chlapsku – společně s nejlepším kamarádem se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou.
Ráno zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany se stal ženou. Ovšem
pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat
v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?

Teroristka

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie / drama, ČR, Slovensko, 2019, 95 min
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová,
Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková, Kristina Svarinská
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a MP4
Hlavní hrdinkou je Marie, učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva.
Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani starostka, sežene si zbraň a rozhodne se
udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí,
že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky - přesto, že jí bývalý žák, momentálně
v podmínce, dává cenné životní rady: "Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se
dycky něco posere."

Ženy v běhu
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie, ČR, 2019, 93 min
Režie: Martin Horský
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek
Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír
Polívka, Martin Hofmann
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a MP4
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout
maraton! Rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají
těch více než 42 kilometrů jako štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece
zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání
nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela čelí průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel ji
neumí, nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho
pravého tatínka. A nejmladší Kačka sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku.
Zamilovaná Kačka přesto lpí na vztahu bez budoucnosti. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně
jiné priority než běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny síly, aby
rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného
maratonu.

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO ANEB FILMY Z CELÉHO
SVĚTA, KTERÉ POBAVÍ A POTĚŠÍ
Bohemian Rhapsody

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama/životopisný/hudební, USA, Velká Británie, 2018,
134 min
Režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Gwilym
Lee, Ben Hardy, Allen Leech, Mike Myers
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje
hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen
až po památný koncert Live Aid v roce 1985. Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a
především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným
stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě.

Co jsme komu zase udělali?
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie, Francie, Belgie, 2019, 98 min
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi
Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a MP4
Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a
Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají
všechno pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. Nejlépe tak, že jim dokáží, že
Francie je tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni Claude i Marie do této chvíle svorně s
velkou chutí nadávali. Pokračování úspěšné francouzské komedie.

Johnny English znovu zahajuje
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie, USA, Francie, Velká Británie, 2018, 88 min
Režie: David Kerr
Hrají: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž,
pro kterého jsou zmatky, chyby a omyly základním pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě?
Johnnyho Englishe, penzionovaného tajného agenta, by do služeb vlasti za normálních okolností
nepovolal ani šílenec. Jenže geniální hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné služby.
Shodou nešťastných náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit.

Láska bez bariér

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie, Francie, 2018, 107 min
Režie: Franck Dubosc
Hrají: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a MP4
Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář. Snaží se svést mladou a krásnou Julii
předstíráním, že je tělesně postižený. Ale ta mu představí svou sestru Florence na invalidním vozíku. A
Jocelynovi se přihodí to, co nečekal. Beznadějně a romanticky se do Florence zamiluje. Ale jak jí má
prozradit, že jim na procházku stačí jen jeden vozík?

Láska na druhý pohled

PROGRAMOVÁNÍ OD 22. 8. 2019
Komedie, Francie/Belgie, 2019, 117 min
Režie: Hugo Gélin
Hrají: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe,
Camille Lellouche
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a MP4
Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slavným spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující
a krásná Olivie ho obětavě podporuje. A to až do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu trochu zaskřípe.
Druhý den ráno se Raphael probudí do úplně jiného, alternativního světa. Olivie je v něm slavnou
klavíristkou a on není všemi uznávaným spisovatelem. Je jen neznámým učitelem literatury. Musí tedy
udělat vše pro to, aby si její lásku znovu získal. Jeho jedinou výhodou je, že ji z dřívějšího života
dokonalé zná, ví, co má ráda, co jí vadí a co miluje.

Mamma Mia! Here We Go Again

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Muzikál, USA, 2018, 114 min
Režie: Ol Parker
Hrají: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Cher
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Diváci od té doby snili věčný sen o pokračování.
Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování dostali hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se
vrátíme do časů, kdy byla Donna čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že
brzy narazí na tři mladíky a jeden řecký ostrov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává
přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie plánuje znovuotevření
hotýlku na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni, včetně jejích charismatických tatínků.

FILMY, KTERÉ TOTO LÉTO UČINÍ JEŠTĚ NAPÍNAVĚJŠÍM
Alita: Bojový Anděl

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Akční / sci-fi, USA, 2019, 122 min
Režie: Robert Rodriguez
Hrají: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu,
přesto v něm žijí lidé, kteří nezištně pomáhají jiným. Kyberdoktor Ido prolézá skládky, aby našel
součástky, které může implantovat lidem, co o část těla přišli. Objeví i Alitu, poničeného kyborga se
srdcem a duší dívky, a vrátí jí život. Alita si nepamatuje svou minulost, nepoznává svět, ale okamžitě
nasává množství nových informací. S novým životem ji seznamuje Hugo, který ji od prvního setkání
imponuje. Alita pozná i odvrácenou stránku města Iron City. Konfrontací s podsvětím v sobě objeví
mimořádné, smrtící schopnosti. Z obyčejné kyberholky se stane bojový anděl. A konečně si vzpomene,
jaké je její poslání.

Halloween

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Horor/thriller, USA, 2018, 106 min
Režie: David Gordon Green
Hrají: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton, Nick Castle
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Slavná hororová série právě píše svou poslední kapitolu. Před čtyřiceti lety dokázala Laurie přežít řádění
maskovaného zabijáka Michaela Myerse. Od halloweenské noci, během které vyšinutý mladík ubodal
její přátele, jen aby mohl připravit o život i ji, se důsledně připravuje na jeho návrat. Myers dožívá v jedné
z nejpřísněji střežených psychiatrických léčeben a možnost jeho útěku je jen teoretická. Blíží se však
Halloween a všechny Lauriiny obavy se rázem zhmotní po havárii vězeňského autobusu.

Jurský svět: Zánik říše
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Dobrodružný / akční, USA, 2018, 130 min
Režie: Juan Antonio Bayona
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a
Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají na jejich záchranu. Před čtyřmi lety nás dinosauři
porazili. Alespoň na Isla Nublar, exotickém ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět,
než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob
opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí
vrátit. Proč? Protože na ostrově se probudila sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí.

Mission: Impossible - Fallout

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Akční thriller, USA, 2018, 147 min
Režie: Christopher McQuarrie
Hrají: Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, R. Ferguson
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray
Tom Cruise se vrací jako agent na tu nejšpinavější práci. Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné
mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové
situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná
světová velkoměsta. Ethan je přesvědčen, dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to
myslí. Do hry vstupují další hráči, kteří mu možná pomáhají, ale možná také sledují své vlastní zájmy.
Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché. V pozadí navíc čím dál
rychleji utíká čas vstříc momentu, který dramaticky změní mapu světa.

My

PROGRAMOVÁNÍ OD 14. 8. 2019
Horor / thriller, USA, 2019, 116 min
Režie: Jordan Peele
Hrají: Lupita Nyong´o, Winston Duke, Elisabeth Moss
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Adelaide Wilsonová přijíždí s manželem a dvěma dětmi na
prázdninový pobyt na chatu na kalifornském pobřeží, kde jako malá trávila léto. Na první pohled
vyrovnaná a spokojená žena v sobě skrývá velké trauma z dětství a hned po příjezdu v ní řetězec
zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu a pocit, že rodinná idyla brzy skončí. Předtucha
se promění v realitu, když se uprostřed noci na cestě k domu objeví čtveřice podivínů, kteří na rodinu
záhy zaútočí. Noční můra je o to strašlivější, že útočníci vypadají úplně stejně jako Wilsonovi. Jen mají
v rukou zbraně a neváhají je použít.

Predátor: Evoluce

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Akční sci-fi, USA, 2018, 108 min
Režie: Shane Black
Hrají: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Munn
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Před více než 30 lety jsme se s nimi střetli poprvé. A byl to pořádný nářez. Teď se Predátoři opět vrací.
Jsou však mnohem silnější a chytřejší než kdykoliv předtím. Lov a zabíjení jsou pro ně stále největší
zábavou. Když jeden kluk náhodou zapříčiní jejich návrat na Zemi, vůbec není jisté, kdo před nimi
ochrání lidstvo tentokrát. Najde se někdo, kdo nebude jen lovná zvěř, ale dokáže se jim postavit jako
rovnocenný soupeř? Poslední šancí lidstva na záchranu se stává už jen malá parta bývalých a naprosto
šílených vojáků a jedna mladá evoluční bioložka.

Řbitov zviřátek

PROGRAMOVÁNÍ OD 18. 9. 2019
Horor, USA, 2018, 101 min
Režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
Hrají: Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Jeté
Laurence
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. Řbitov
zviřátek je adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. Ten o této knize prohlásil, že ji
považuje za svůj nejděsivější román. Pro fanoušky hororů neexistuje lepší doporučení.

Upgrade
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Sci-fi thriller, Austrálie, 2018, 100 min
Režie: Leigh Whannell
Hrají: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, H. Gilbertson
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Za pár let už nebudeme muset ani hnout prstem, protože technologie všechno obstarají. Grey je však
pověstný tím, že dává přednost vlastním rukám. Jedna noc, která mu obrátí život vzhůru nohama, však
tenhle přístup rázně změní. Banda grázlů mu zavraždí přítelkyni a jeho zmrzačí. Greyovy vyhlídky na
invalidním vozíku jsou víc než temné, dokud mu kamarád vědec nenabídne technologické vylepšení. S
čipem v míše Grey získává netušené možnosti. Zařízení zvané STEM totiž dokáže vystopovat pachatele
onoho přepadení a také Greyovi pomoci si to s nimi vyřídit ručně. Kdo by odolal?

Vdovy

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Thriller / drama, USA, 2018, 129 min
Režie: Steve McQueen
Hrají: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki,
Cynthia Erivo, Liam Neeson, Colin Farrell
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Dnešní Chicago, město špinavé brutálními zločiny a prorostlé korupcí. Čtyři ozbrojení zločinci jsou policií
nemilosrdně odpraveni při pokusu o loupež hodně velkého balíku peněz. Skoro nic po nich nezůstane,
jen jejich vdovy, kterým zanechají hrozivé dluhy u hodně nepříjemných věřitelů. A právě tyto dluhy, vztek
a zármutek náhle osamělé ženy spojí dohromady. Pochopí, že když potáhnou za jeden provaz, dokáží
všechno. Promění se na velmi schopnou údernou jednotku rozhodnutou vzít své osudy do vlastních
rukou.

Všechno nejhorší 2
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Horor / komedie, USA, 2019, 100 min
Režie: Christopher Landon
Hrají: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Tree bývala strašná mrcha, dokud ji osud nepotrestal tím, že opakovaně prožívala ten samý den a na
jeho konci byla zavražděna. Každodenní krveprolití skončilo až ve chvíli, kdy odhalila pachatele a
poslala ho na věčnost. Mezitím se z Tree stala přátelská bytost věrně milující spolužáka, jenž jí v boji
proti zabijácké časové smyčce pomáhal. Žili by spolu patrně šťastně až do smrti, kdyby se nestalo to,
že se Tree znovu probudila do onoho nešťastného dne a jedinou jistotou, kterou má, je zase večerní
smrt. Cosi se ale změnilo…

Zlý časy v El Royale
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Mysteriózní thriller, USA, 2018, 142 min
Režie: Drew Goddard
Hrají: Jeff Bridges, Dakota Johnson, Chris Hemsworth
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Skrz hotel El Royale prochází hranice Nevady a Kalifornie. Hosté si tak můžou vybrat pokoj v různých
státech unie a porušovat či dodržovat zákony jednoho nebo druhého. Teď už je tento hollywoodskými
celebritami kdysi oblíbený hotel za zenitem. Jeho slávu připomínají jen fotky slavných hostů na zdech,
chátrající luxusní interiér, velký jukebox se starými šlágry a neurotický zaměstnanec, který sám vše
udržuje v chodu. Když se v jednom dni v hotelu sejde pět hostů, je to podezřelé. Kněz, zpěvačka, dvě
dívky a někdo, kdo na první pohled vypadá jako obchodní cestující. S příchodem noci a dalších hostů
bude mít každý aspoň jednu šanci na vlastní vykoupení. Než se vše odebere do horoucích pekel.

PRÁZDNINY PATŘÍ HLAVNĚ DĚTEM A MLÁDEŽI
Bumblebee

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Dobrodružný, USA, 2018, 113 min
Režie: Travis Knight
Hrají: Hailee Steinfeld, John Cena, John Oritz, Jason Drucker
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám dostala své první auto. Jenže ten
žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee, který se v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, ale
i ostatními Transformers. Vzhledem k tomu, že Bumblebeeho poměrně intenzivně hledají nepřátelsky
naladění Deceptikoni z jeho rodné planety a podobně nebezpečný vládní agent Burns, nebudou mít
Charlie a Bumblebee na bližší seznamování čas a prostor. Na útěku před nepřáteli však zjistí, že
navzdory všem předpokladům můžou být v tomhle nesourodém tandemu neporazitelní.

Grinch

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Animovaná komedie, USA, 2017, 90 min
Režie: Yarrow Cheney, Scott Mosier
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Grinch je bručoun, který ze všeho nejvíc nesnáší vánoční oslavy. Ty by nejradši zrušil. Když se dozví,
že letošní vánoční svátky by měly být ještě větší než v jiných letech, rozhodne se to celé zarazit a
Vánoce ukrást. Protože je Grinch hlava mazaná, vymyslí naprosto dokonalý plán. Stačí nalézt sáně,
stádo sobů, nasadit si plnovous a předběhnout toho dědka, který nosí dárky komínem. Jenže i ten, kdo
počítá doslova se vším, se může jednou přepočítat. V Kdosicích žije holčička Cindy, která se rozhodla
nalíčit na Santu past, jen aby ho mohla poprosit o nějaký výjimečný dárek pro maminku. První setkání
Grinche a Cindy bude trochu bolet, ale oběma velmi nečekaně změní život.

Jak vycvičit draka 3
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Dobrodružný animovaný film, USA, 2019, 104 min
Režie: Dean DeBlois
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky. Lidé a draci tu žijí v harmonii. Vládne
jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s drakem Bezzubkou. A miluje i Astrid, jen jí to ještě
nestačil naplno říct. A právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat.
Škyťák je v tom nevinně, může za to bílá dračice Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se
pod jejím vlivem promění na nejistého puberťáka. Možná i proto včas neucítí nebezpečí pro všechny
draky, které se k nim blíží. Ve snaze najít nové útočiště se vydají pátrat po Skrytém světu.

Já, Simon

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie / drama, USA, 2018, 110 min
Režie: Greg Berlanti
Hrají: Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Každý si zaslouží velkou lásku. Ale pro Simona je to trochu složitější: nikdo totiž neví, že je gay, a on
zase neví, kdo je ten neznámý spolužák, s kterým si tak skvěle rozumí po e-mailech. Film je adaptací
stejnojmenného bestselleru Becky Albertalliové a je zábavným a otevřeným příběhem o dospívání,
vzrušující cestě k nalezení sebe sama a hlavně o hledání lásky.

Mimi & Líza
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Pásmo animovaných filmů pro děti, SR/ČR, 2018, 65 min
Režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová
Hlasy: Linda Rybová, David Prachař, Arnošt Goldflam,
Dagmar Pecková
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD, Blu-ray, MP4
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale
obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo
sedmi krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých
holčiček.

Putování se sobíkem

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Rodinný/dobrodružný
Francie, Finsko, Norsko, 2018, 86 min
Režie: Guillaume Maidatchevsky
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a MP4
Náš hrdina je malý sob a právě se narodil v Laponsku na severu Evropy až za polárním kruhem. Hned
po narození se dokáže rychle postavit na nohy, stačí mu na to pouhých pět minut. Za dalších pět minut
se naučí chodit a do čtvrt hodiny umí plavat i pelášit sněhem. Díky svým širokým kopýtkům se může v
závějích pohybovat rychle a spokojí se s trochou trávy, mechu i lišejníkem. Při svém putování potkává
další obyvatele této nádherné krajiny. Ať již hbitého hranostaje, nebezpečné vlky, chytrého rosomáka,
polární lišku, chundelatou veverku, tichou sovu nebo vysoko létajícího orla. Průvodcem na sobíkově
cestě je Marek Eben, který namluvil český komentář.

Smrtelné stroje
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Dobrodružný / fantasy, USA, 2018, 128 min
Režie: Christian Rivers
Hrají: Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray
Za pár set let bude svět jen umírající pustinou křižovanou obřími stroji na kolech, jejichž snahou je
nacházet zbývající zdroje obživy a surovin. V tato monstra se proměnila původní města a nejmocnějším
z nich je Londýn. Ten se rozrůstá i díky pohlcování menších strojů. Tímhle způsobem se v Londýně
ocitne i Hester Shaw, dívka se zjizvenou tváří. Jí jediné, zdá se, nevadí, že Londýn spolknul její město.
Hester se totiž díky tomu ocitla v blízkosti vládce Thaddeuse Valentina, s nímž má z minulosti
nevyřízené účty. Jenže i Thaddeus je rád, že Hester vidí. Dívka má v držení předmět, s nímž by se mohl
stát nejmocnějším mužem na světě.

Sněhová královna: V zemi zrcadel
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Animovaná dobrodružná komedie, Rusko, 2018, 87 min
Režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Hrají (hlasy): Marta Sovová, Tereza Bebarová, Ondřej Rychlý
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a MP4
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.

PŘIPOMÍNÁME OCEŇOVANÉ ČESKÉ FILMY
Domestik

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Psychologický thriller, ČR/Slovensko, 2018, 117 min
Režie: Adam Sedlák
Hrají: Tereza Hofová, Jiří Konvalinka, Miroslav Hanuš
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a MP4
Každá posedlost má vedlejší účinky. V minimalistické studii sledujeme rozpad těla, vztahu i mysli v
působivém debutu Adama Sedláka. Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí
náročného cvičení a přísné životosprávy. Aby zlepšil výkon, spí dokonce v kyslíkovém stanu v ložnici.
To ale těžce nese jeho žena, která už dlouho touží po dítěti. S každou další nocí v kyslíkovém stanu se
jejich vztah proměňuje. Podaří se jim v tomto klaustrofobním prostředí ještě znovu nadechnout?

Hastrman

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
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
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
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.

Chvilky

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama, ČR / Slovensko, 2018, 93 min
Režie: Beata Parkanová
Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš,
Alena Mihulová, Martin Finger
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a MP4
Anežka je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a klidný, a to i za tu
cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným nedorozuměním, sporům. Neuvědomuje si
ale, že pomyslný klid je jen klidem před bouří, která musí dříve či později přijít. Film vypráví příběh o
základních situacích, vztazích a emocích, které člověka potkávají, jsou mu důvěrně blízké a známé.
Vyprávějí o lásce, bolesti, oddanosti, ale i o naději, že člověk dokáže svá zranění přeměnit v sílu.

Jan Palach

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama, ČR, Slovensko, 2018, 124 min
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová,
Kristína Kanátová, Michal Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD, Blu-ray a MP4
Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa.
Nekompromisní mladík, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno,
které u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž
se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo
1“.

Mars

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie/drama, ČR, 2018, 85 min
Režie: Benjamin Tuček
Hrají: Petra Nesvačilová, Tereza Nvotová, Halka Třešňáková,
Ondřej Doule, Jiří Havelka
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a MP4
Doba, kdy byla rudá planeta v módě, dávno minula. Marťanskou stanici udržuje v nouzovém režimu
robot Bot, ponechaný kdysi na Marsu svému osudu. Přežil pět prachových bouří, četl jen komiks o
Indiánech a několikrát ho trefil blesk. Už nechce být sám. Ale místo náhradních dílů přiletí česká
výprava. Turisty přivádí různé důvody, někteří se na Marsu chtějí oženit, jiní jsou přesvědčení, že se
účastní reality show. Členové expedice jsou tak rozdílné osobnosti, že to mezi nimi brzy začne skřípat
a robot Bot zatouží po době, kdy lety na Mars dávno vyšly z módy.

Všechno bude

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Road movie, ČR, SR, Slovinsko, Polsko, 2018, 85 min
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková,
Lenka Vlasáková, Martin Pechlát
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a MP4
Road movie o přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani
patnáct a kteří se společně vydávají v autě na cestu přes celou republiku. Cílem útěku je pocit svobody
a touha něco zažít. Typický outsider Mára a jeho kamarád Heduš podniknou cestu za svobodou. Mára
ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku. Všichni jsou na útěku, na cestě, užívají si
náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá
ho policistka s policistou a my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět…

A V LÉTĚ JE ČAS I NA NÁROČNĚJŠÍ SVĚTOVÉ FILMY
Balón

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama, Německo, 2018, 120 min
Režie: Michael Herbig
Hrají: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia
von Rittberg, Thomas Kretschmann
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a MP4
Ostře střežená hranice mezi Západním a Východním Německem se v 70. letech zdála být
neproniknutelnou. Přesto jednotlivci i celé rodiny hledali jakoukoliv skulinu vedoucí do svobodného
světa. Napínavý příběh o vzdoru a touze po svobodě byl natočen podle skutečných událostí. Je věnován
dvěma rodinám a jejich pokusu o překonání železné opony s podomácku vyrobeným horkovzdušným
balónem.

BlacKkKlansman

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama, USA, 2018, 134 min
Režie: Spike Lee
Hrají: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray
Neuvěřitelný příběh historicky prvního černošského policisty v Coloradu, který se rozhodl vetřít do Kuklux-klanu. Režisér Spike Lee boduje s černou krimi komedií, která je sice retro, ale zároveň mrazivě
aktuální. Film získal v roce 2018 Velkou cenu poroty na festivalu v Cannes.

Dogman

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama, Itálie/Francie, 2018, 102 min
Režie: Matteo Garrone
Hrají: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a MP4
Na chudém italském předměstí mezi metropolí a divočinou platí jen zákon nejsilnějšího. Marcello zde
dělí svůj čas mezi práci v skromném salónu pro psy a láskyplnou péči o dceru. Bohužel do jeho života
zasahuje i neurvalý Simoncino, bývalý boxer a surovec, který terorizuje celé okolí. Drobného a citlivého
Marcella k němu poutá nejednoznačný a ponižující vztah. Ve snaze vrátit svému životu důstojnost
naplánuje zoufalou pomstu a jeho akce vede k nečekanému výsledku. Na filmovém festivalu v Cannes
v roce 2018 získal představitel hlavní role Marcello Fonte cenu pro nejlepšího herce.

Favoritka

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama/komedie/historický, USA/Irsko/Velká Británie
2018, 119 min
Režie: Yorgos Lanthimos
Hrají: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Na začátku 18. století vládne Velké Británii královna Anna. Je plachá a přehlížená, trpí bolestmi a není
příliš vzdělaná, což z ní činí perfektní oběť manipulátorů. Její oporou v životě je lady Sarah, jejich vztah
přerůstá až do jakési milostné symbiózy. Sarah díky tomu za královnu prakticky vládne. Zároveň si svou
pozici střeží a nikoho, kdo by se pokusil královnu ovlivnit, k ní nepustí. Podcenila jen svou chudou
sestřenici Abigail, která na dvůr přijela prosit o práci služebné. Sarah ji z lítosti přijala. Netuší však, že
by ctižádostivá Abigail mohla ohrozit její roli královniny favoritky. Zatímco tedy Abigail díky oblibě
panovnice rychle stoupá, od Sarah se začíná přízeň odvracet. A to nemůže zůstat bez odplaty.

Marie, královna skotská

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama/historický, Velká Británie/USA, 2018, 124 min
Režie: Josie Rourke
Hrají: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: Blu-ray
Bylo jí šest dní, když se po smrti otce stala skotskou královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul
královny francouzské, ale když o dva roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka
musela obhajovat svůj trůn před skotskými klany, čelila nepřátelství anglické královny Alžběty, jejíž vládu
odmítala uznat. Alžbětě Marie vadila jako rivalka i jako matka budoucího krále Jakuba. Na druhou stranu
obě panovnice spojovala jejich izolovanost v prostředí tvořeném výhradně muži, díky němuž získaly
vzájemný respekt. Britské ostrovy však byly pro dvě tak silné ženy příliš malé a obě to věděly.

Nikdy neodvracej zrak

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama, Německo, Itálie, 2018, 188 min
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck
Hrají: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a MP4
Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Příběh hrdinů je inspirován skutečnými
událostmi i osobami a překlenuje tři éry německé historie, během nichž malíř Kurt Bartnert prožil své
dětství v nacistickém Německu, dospíval v komunistickém Východním Německu a svůj umělecký vývoj
završil v Západním Německu. Florian Henckel von Donnersmarck (držitel Oscara za Životy těch
druhých) natočil film pod vlivem zájmu o výtvarné umění a po inspirativním setkání s dílem německého
malíře Gerharda Richtera, jehož život a dílo mu slouží jako jeden z inspiračních zdrojů.

Neznámý voják

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Válečné drama, Finsko, Belgie, Island, 2017, 135 min
Režie: Aku Louhimies
Hrají: Eero Aho, Aku Hirviniemi, Jussi Vatanen, Joonas
Saartamo, Johannes Holopainen, Samuli Vauramo
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a MP4
Válečné drama vypráví o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému
svazu. Tato válka změnila život každého vojáka stejně, jako poznamenala životy jejich blízkých i celý
národ. Stalin a Hitler si v roce 1939 domluvili rozdělení vlivu v sousedních zemích a brzy zahájili i jejich
porcování. A nikdo jim v tom příliš nebránil. Po Finsku Rusové žádali vydání Karélie ležící na jejich
hranicích. V listopadu 1939 vtrhla Rudá armáda do Finska, ale i přes převahu nedokázala finskou
obranu prolomit. Až po několika měsících vybojovali na Finsku část území. V roce 1941 se situace
změnila. Německá armáda vtrhla do Sovětského svazu a Finsko se rozhodlo vybojovat pohraničí zpět.

První člověk

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama, USA, 2018, 141 min
Režie: Damien Chazelle
Hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. 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.

Zraněná srdce

PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama/romantický, USA/UK/Německo, 2018, 109 min
Režie: James Kent
Hrají: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Poválečné Německo, 1946. Rachael přijíždí do ruin rozbombardovaného Hamburku, aby se setkala se
svým manželem Lewisem, britským plukovníkem, který je pověřen obnovou zničeného města. Ve chvíli
kdy se vydají do nového domova, Rachael je překvapena rozhodnutím, které Lewis udělal – dům budou
sdílet s předchozím německým vlastníkem Stefanem a jeho dospívající dcerou. Rachael ztratila syna
při náletech na Londýn, a tak vnímá soužití s nepřítelem jako nemyslitelné. Vzniká mezi nimi silné napětí.
Když zjistí, že i on utrpěl během války velkou osobní ztrátu, začíná se její postoj měnit. A zaneprázdněný
Lewis až příliš pozdě zjistí, že její původní odmítání a zármutek vystřídaly vášeň a zrada.

