LETNÍ SPECIÁL 2020
Novinky a tipy na letní 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.
Tento přehled obsahuje některé naše filmové tipy na léto 2020. Pokud
chcete využívat úplný seznam filmů, najdete jej ke stažení na
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
JSOU VŽDY SÁZKOU NA LETNÍ JISTOTU
Vlastníci
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie/drama, ČR, Slovensko, 2019, 96 min
Režie: Jiří Havelka
Hrají: Tereza Ramba, Vojta Kotek, Dagmar Havlová, Jiří
Lábus, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Klára Melíšková,
Kryštof Hádek, Stanislav Majer, Andrej Polák, David
Novotný, Ladislav Trojan, Jiří Černý, Maria Sawa
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a MP4
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní
zkušenosti. Hrdinové filmu jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě
a právě mají schůzi, na které se musí na mnohém dohodnout a rozhodnout. Najdou se mezi nimi
idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou zde i vypočítaví prospěcháři nebo dokonce rafinovaní
manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí
společně domluvit na správě domu, ve kterém mají své byty…
Komedie Vlastníci byla letos oceněna hned třemi Českými lvy. Získali je Tereza Ramba a Klára
Melíšková za jejich skvělé herecké výkony a Jiří Havelka za nejlepší scénář.

Přes prsty
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie, ČR, 2019, 101 min
Režie: Petr Kolečko
Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová,
Vojtěch Dyk, Jakub Prachař
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a MP4
Komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně
chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Příběh se odehrává na beach volejbalových
hřištích, ale nejen na nich. Linda a Pavla jsou parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Tedy
skoro všechno. Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem chce co nejdříve
otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na
mistrovství Evropy… Všechno ale nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí.

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. 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 maratonu.
Ženy v běhu jsou nejúspěšnější českou komedií 21. století, kterou v kinech vidělo více než 1,5 miliónu
diváků. Na letošních Českých lvech získala Cenu filmových fanoušků.

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.

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO
ANEB FILMY Z CELÉHO SVĚTA, KTERÉ POBAVÍ

#jsemtady
PROGRAMOVÁNÍ: OD 28. KVĚTNA 2020
Komedie, Francie/Belgie, 2020, 98 min
Režie: Éric Lartigau
Hrají: Alain Chabat, Doo-na Bae, Vincent Nemeth
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a MP4
Francouzský šéfkuchař Stéphane žije klidným životem a má všechny důvody, proč se cítit spokojeně.
Přesto jedinou osobou, která jej udržuje naživu, je tajemná mladá Korejka Soo, se kterou se náhodou
spojil na lnstagramu. Baví se spolu na dálku o umění i sakurách, které právě rozkvétají, a zdá se, že si
výborně rozumí navzdory vzdálenosti a všem jazykovým i kulturním bariérám. Pak se Stéphane
rozhodne Soo bez ohlášení navštívit v jejím rodném Soulu. I když se ukáže, že tento impulsivní nápad
na neohlášené setkání nebyl zrovna nejlepší, Stéphane díky tomu pozná mnoho nových přátel a jeho
dobrodružství má nakonec úplně jiné rozuzlení, než které očekával. A na druhém konci světa dokonce
dokáže obnovit zpřetrhaná pouta k svým blízkým.

Rocketman
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama / životopisný / hudební, USA, UK, 2019, 121 min
Režie: Dexter Fletcher
Hrají: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce
Dallas Howard
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Rocketman vypráví životní příběh Eltona Johna, jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti.
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.

Yesterday
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie / hudební, USA, UK, 2019, 116 min
Režie: Danny Boyle
Hrají: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, James Corden
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky v důsledku záhadného globálního
zatmění pamatuje jediný člověk, velmi neúspěšný písničkář Jack. Toho by měl využít. A ono to
funguje! Dokonce tak dobře, že i slavný Ed Sheeran, který vezme Jacka jako předskokana na své
turné, uzná, že ten klučina odnikud je mnohem talentovanější než on. Dvě legendy britského filmu,
oscarový režisér Danny Boyle a scenárista legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili
originální a hravou komedii o muzice a lásce.

Cats
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. ČERVENCE 2020
Muzikál, USA, UK, 2019, 110 min
Režie: Tom Hooper
Hrají: Jennifer Hudson, Judi Dench, Idris Elba, Ian McKellen,
Taylor Swift, James Corden, Francesca Hayward
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray
Legendární muzikál Cats se dočkal filmového zpracování. Příběh se odehrává na legendárním
kočičím bále 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 stvořil skladatel Andrew Lloyd Weber (Jesus Christ Superstar,
Evita) a díky komplexnímu propojení hudby, tance a herectví patří mezi nejlepší muzikály vůbec.

Last Christmas
PROGRAMOVÁNÍ: OD 8. ČERVNA 2020
Romantická komedie, USA, UK, 2019, 103 min
Režie: Paul Feig
Hrají: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray
Kate sice vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho
druhu – nerozumí si s rodinou, neumí si najít normálního chlapa a pracuje v obchodě s vánočními
potřebami. To se pozná tak, že chodí v skřítkovském kostýmku a v hlavě jí pořád jede hit George
Michaela Last Christmas. Přitom přesně před rokem balancovala mezi životem a smrtí, když
podstoupila velmi komplikovanou operaci. Jeden by řekl, že si té „druhé šance“ bude víc vážit, ale
Kate je evidentně všechno fuk. Okázale kašle na všechno a na všechny a životem proplouvá cestou
nejmenšího odporu. Pak ale potká Toma, záhadného mladíka, který se jí čím dál víc začne plést do
cesty a do života.

Co jsme komu zase udělali?
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie, Francie, Belgie, 2019, 98 min
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittanl
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.

Láska na druhý pohled
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie, Francie/Belgie, 2019, 117 min
Režie: Hugo Gélin
Hrají: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe
Přístupnost: do 12 let nevhodný
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.

FILMY,
KTERÉ TOTO LÉTO UČINÍ JEŠTĚ NAPÍNAVĚJŠÍM
Sviňa
PROGRAMOVÁNÍ: OD 8. ČERVNA 2020
Thriller, Slovensko, ČR, 2019, 103 min
Režie: Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann
Hrají: Jozef Vajda, Marko Igonda, Dano Heriban, Gabriela
Marcinková, Diana Mórová, Braňo Bystriansky, Szidi
Tobiasz, Jakub Rybárik, Andrej Remeník
Přístupnost: do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a MP4
Nezabiješ, nesmilníš, nepokradeš. Zemičku kdesi pod horami ovládají vysoce postavení zločinci,
lidé propojení s politikou, mafií, ale i s policií, soudy a velkými kšefty. Závislá teenagerka zmizí z
resocializačního centra, nikomu ale nechybí. O nuceném sexu a drogách chce vypovídat na policii, ale
pošlou ji pryč. Vyhledá novináře, který se pustí do rozplétání neuvěřitelné chobotnice zločinu, mafie,
vydírání. Nadějný politik se stane předsedou a ovládne celou zemi, protože kdo má moc, má pod
palcem i policii i státní obchody. Z malého veksláka se stává velký vyděrač, který s lidmi zachází jako
s šachovými figurkami. Jenže může pravda přežít mezi lidmi, kterým jde o prachy a moc? Nebo se
Bůh peněz neštítí ani vraždit?
Film Sviňa byl natočený podle stejnojmenného knižního bestselleru spisovatele Arpáda Soltésze.
Odehrává se ve světě vysoké politiky, mafie bílých límečků, organizovaného zločinu, obchodu s bílým
masem a velkých financí.

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Akční, USA, 2019, 136 min
Režie: David Leitch
Hrají: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa
Kirby, Helen Mirren
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Hobbs a Shaw dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění jedné tajné agentky, která
údajně přešla do nepřátelského tábora. Shaw má v téhle operaci poměrně jasnou motivaci, protože
jejich cílem je jeho mladší sestra Hattie. Všechno je ale jinak. Hattie se totiž na vlastní pěst pokusila
zastavit jistého Brixtona, který usiluje o vyhlazení poloviny lidstva, a sebrala mu něco, co k tomu dost
potřebuje. Honička vede přes deštivý Londýn, Černobyl až do Polynésie. Jenže před některými lidmi
se prostě utéct nedá.

Neviditelný
PROGRAMOVÁNÍ: OD 22. ČERVENCE 2020
Thriller, USA, 2020, 124 min
Režie: Leigh Whannell
Hrají: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
„Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz by se dal interpretovat různě. Jenže ten
pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. Když Cecilia pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už
pozdě. Izolovaná v luxusním sídle bohatého vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí utéct. To se jí
podaří, a když se od právníka dozví, že její expartner odchod neunesl a spáchal sebevraždu, konečně
se může svobodně nadechnout. Tak proč je i dál tak neklidná? Proč se kolem ní dějí věci, jež
nedokáže vysvětlit? Buď se zbláznila, nebo se v její blízkosti pohybuje někdo, kdo je doslova
neviditelný a má jediný cíl – připravit ji o všechno, na čem jí v životě kdy záleželo.

Máma
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Thriller, USA, 2019, 99 min
Režie: Tate Taylor
Hrají: Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers, Luke
Evans
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Pro středoškoláky z městečka je klíčem k úspěšnému víkendu přemluvení libovolného dospělého, aby
jim koupil alkohol. Paní Sue Ann je pro ně darem z nebes. Teenagerům bez mrknutí oka koupí bednu
alkoholu a navíc jim nabídne sklepní prostory ve svém domě, aby si ho tam mohli vypít a trochu přitom
zablbli. „Máma“ Sue Ann má jen pár podmínek. A tak se místní děcka scházejí u mámy čím dál
častěji. Jenže se z pohostinnosti paní domu postupně stane zvláštní druh posedlosti a jistota, že
jednou přijde den, kdy za to bude něco chtít. Z dokonalého snu všech teenagerů se záhy vyklube
noční můra a nejlepší místo ve městě se promění v nejhorší místo na Zemi.

Kořist
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Horor / thriller, USA, 2019, 87 min
Režie: Alexandre Aja
Hrají: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než člověk. Mají nejsilnější stisk čelistí ze všech živých tvorů. Jak
dlouho mezi nimi dokáže přežít obyčejná holka? Hororoví mistři Sam Raimi a Alexandre Aja natočili
thriller o jednom z nejděsivějších pozemských predátorů. Do uzavřené zóny na Floridě, která se
připravuje na jeden z největších hurikánů, se Haley vypravila jen kvůli tátovi, kterého najde zraněného
v částečně zaplaveném sklepě. Než ho stačí odtáhnout do relativního bezpečí, připomenou se
nezvaní hosté. Stoupající hladina vody totiž výrazně rozšířila loviště zdejších aligátorů, kteří jsou
poměrně hladoví a zvědaví.

Blíženec
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Akční sci-fi, USA, 2019, 117 min
Režie: Ang Lee
Hrají: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray
Henry je elitní nájemný zabiják, který bez pochybností vždy stoprocentně odvede zadanou práci. Při
poslední zakázce se však k němu dostaly informace, které neměl slyšet, proto se ho jeho
zaměstnavatel rozhodne zlikvidovat. Koho však poslat na člověka, který je v tomhle oboru nejlepší ze
všech? Ideální by byl Henryho dvojník, o něco mladší, odolnější a odhodlanější. Ve společnosti
Gemini už léta probíhá tajný projekt, který právě tuhle možnost nabízí. Henry tak má v patách
protivníka, který předvídá jeho každý krok a každý úder vrací o něco silnějším protiúderem. Stojí proti
němu totiž jeho o třicet let mladší Já. A stále ho chce zabít.

My
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
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.

Řbitov zviřátek
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
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?

PRÁZDNINY PATŘÍ HLAVNĚ DĚTEM A MLÁDEŽI

Ježek Sonic
PROGRAMOVÁNÍ: OD 25. ČERVNA 2020
Komedie, USA, 2020, 99 min
Režie: Jeff Fowler
Hrají: Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Schopnost utíkat nejrychleji ze všech by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového
kamaráda. Ze svého úkrytu sice chodí navštěvovat šerifa Toma, ale ten se tak úplně nepočítá, protože
si Sonica při jeho rychlosti ještě nevšiml. Jenže i nejopatrnější ježek může udělat chybu jako třeba
vypnutí elektřiny v polovině Ameriky. Vláda na odhalení příčin výpadku najme šíleného Doktora
Robotnika. A Sonic zjistí, že ani nejrychlejší nohy nemusí stačit. A Tom se do jeho záchrany zrovna
nežene. Pak si jako ochránce zákona uvědomí, že slabší je třeba bránit, a začnou se dít věci…

Dolittle
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. ČERVNA 2020
Dobrodružný, USA, 20, 102 min
Režie: Stephen Gaghan
Hrají: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael
Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty,
ale hlavně rozumí řeči zvířat. Robert Downey Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním
zvěrolékaři, který se musí vydat na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma, aby nalezl na mýty
opředeném exotickém ostrově lék pro těžce nemocnou anglickou královnu Viktorii. Samozřejmě v
doprovodu svých přátel, mezi nimiž je i drzý kluk, ustrašená gorila, praštěná husa, cynický pštros,
optimistický lední medvěd nebo neuvěřitelně chytrý papoušek. A v patách mu chvátá banda nepřátel,
která chce jeho plán na záchranu královny za každou cenu překazit.

Zakleté pírko
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Pohádka, ČR, 2019, 94 min
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Anastasia Chocholatá, Lukáš Pavlásek, Petr Urban,
Lucie Polišenská, Šárka Vaculíková, Sara Sandeva
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a MP4
Pohádka vypráví příběh dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince. Aninka žije se
dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí neustále sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si
přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když sestry zjistí, že se s ním Aninka schází, pírko jí
vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit jeho prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve
světě. A tak se vydává na cestu a jejím průvodcem je vodník, jehož na počátku putování zachrání.
Společně prožijí řadu dobrodružství i legrace.
Zakleté pírko je pohádka o lásce a dobrém srdci, které pomohou překonat protivenství. A o tom, že být
dobrý je jednou z největších hodnot, které v životě máme.

Tajný život mazlíčků 2
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Dobrodružný animovaný film, USA, 2019, 86 min
Režie: Chris Renaud, Jonathan del Val
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Teriér Max se vyrovnal s tím, že není jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další
změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, pak odjela, a když se
vrátila, přivezla miminko. Jelikož bylo naprosto bezbranné, začal ho Max chránit. Z ustavičných
starostí si vytvořil nervový tik, na který mu veterinář naordinoval pobyt na venkově. Ani Maxovi
kamarádi nezažívají dobré časy. Jestli mají obstát, musí se postavit svým vlastním strachům a
obavám. V první řadě ale zažijí kupu psí, kočičí, křeččí a ptačí srandy.

Sněžný kluk
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Dobrodružný animovaný film, USA, 2019, 97 min
Režie: Jill Culton, Todd Wilderman
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Yi je puberťačka, která má problém zapadnout, protože jí okolí buď nerozumí, nebo příšerně štve.
Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu a jednoho dne tam 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 tvorů 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? Pátrá po něm totiž bohatý sběratel kuriozit Burnish, z jehož zajetí už jednou utekl. Pomocnou
ruku Everestovi podá právě Yi se svými dvěma kamarády.

Cesta za živou vodou
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Fantasy pohádka, Norsko, 99 min, 2019
Režie: Mikkel Brænne Sandemose
Hrají: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen
Přístupnost: pro všechny
Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na předchozí úspěšný 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 s
princeznou totiž hledat bájný zámek Soria Moria, který je prý celý postaven z ryzího zlata. Zde se
podle dávných pověstí ukrývá pramen zázračné živé vody a s její pomocí chce Espen zachránit život
krále i královny i svých bratrů. Stejně jako předchozí příběh se i Cesta za živou vodou z velké části se
natáčela i u nás.

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.

PŘIPOMÍNÁME OCEŇOVANÉ ČESKÉ FILMY
Jiří Suchý - Lehce s životem se prát
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Dokument, ČR, SR, 2019, 102 min
Režie: Olga Sommerová
Hrají: Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Ondřej Suchý, Jakub
Suchý, Tamara Suchá, Vít Suchý, Adam Suchý, Karel Gott,
Irena Zlámalová, Soubor divadla SEMAFOR
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a MP4
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf a
kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. Především legenda české kultury, která ovlivnila několik
generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární film Olga
Sommerová. Film se více věnuje umělcovu životu. Hlavním cílem bylo vytvořit atraktivní životopisný a
tvůrčí portrét Jiřího Suchého jinak, než jak byl doposud prezentován. Film ho představí v archivních
záběrech, ale soustředí se i na jeho současnou tvorbu, a situace z profesního a osobního života.
Film Jiří Suchý - Lehce s životem se prát získal v loňském roce na Mezinárodním filmovém festivalu v
Karlových Varech cenu diváků.

Staříci
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama, ČR, SR, 2019, 85 min
Režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník
Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a MP4
Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner, válečný veterán a bývalý
politický vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do značné míry
odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín, dávný kamarád z
protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi
svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční
soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny z 50. let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby
mu s akcí pomohl. Oba starci vyrážejí na pro ně velmi obtížnou cestu za odplatou.
Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička za své výkony ve filmu Staříci byli letos oceněni Českými lvy a film
získal také tři ceny České filmové kritiky včetně cen za nejlepší film a režii.

Jiří Trnka: Nalezený přítel
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Dokument, ČR, Francie, 2019, 80 min
Režie: Joël Farges
Hrají: Reginald Huguenin, Tereza Brdečková, Jan Trnka,
Helena Trnková, Edgar Dutka a další
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a MP4
Dokument je vyprávěn pohledem francouzského režiséra, který pátrá po osudu Jiřího Trnky, autora
filmů jeho dětství, které viděl jako malý. Při svých cestách do Československa se v pozdějších letech
seznámil s Terezou Brdečkovou a snaží se nalézt odpověď na otázku, kdo byl Jiří Trnka. Věnují se
jeho začátkům, ovlivnění českou loutkářkou tradicí, vedení studia animovaného filmu. Sledují jeho
cestu za světovým úspěchem v temných 50. letech až k jeho konfliktu s komunistickým režimem na
sklonku života.
Film Jiří Trnka: Nalezený přítel byl nominován na Českého lva v kategorii dokumentárních filmů.

V LÉTĚ JE ČAS
I NA NÁROČNĚJŠÍ SVĚTOVÉ FILMY

Mrtví neumírají
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Komedie/horor, USA, Švédsko, 2019, 105 min
Režie: Jim Jarmusch
Hrají: Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Bill
Murray, Steve Buscemi, Selena Gomez, Tom Waits, Iggy Pop
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray (pouze s českými titulky)
Centerville je ospalá díra, v níž šerif Robertson odpočítává dny do důchodu. Mladý kolega Peterson
naopak stále doufá, že se dostane k pořádnému vyšetřování. Zasloužil by si to, protože vytuší, že dvě
zavražděné dámy z místního bistra mají na svědomí zombie. Jindy by se mu kolega vysmál, ale dnes
ne. V městečku se totiž odehrává víc podivností. A když na městečko konečně padne noc, z
předtuchy se stane jistota. Nejrušnějším místem se stává hřbitov, jehož obyvatelé dostali chuť na
čerstvé maso.

Panství Downton
PROGRAMOVÁNÍ: JIŽ MOŽNÉ
Drama, Velká Británie, 2019, 122 min
Režie: Michael Engler
Hrají: Allen Leech, Tuppence Middleton, Maggie Smith,
Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Film Panství Downton završuje často neuvěřitelné osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů a
jejich služebnictva z jednoho z nejslavnějších seriálů. Panství Downton, to je dokonalá kronika života
příslušníků britské aristokracie a jejich zaměstnanců v prvních desetiletích dvacátého století. Tlak,
který vyvolává moderní doba, přímo kontrastuje s prostředím, jež je založeno na respektu k tradicím a
zažitým rituálům. Majitelé panství ale tuší, že pokud nepůjdou s dobou a nepodstoupí dobrovolnou
modernizaci, nemají naději na přežití. Tím spíš, že ty, kteří se jim starají o celodenní servis, postihly
emancipační tendence. V této atmosféře dorazila na panství zpráva, že ho poctí návštěvou anglický
král. Pro všechny je to životní zážitek, na který se ti „nahoře“ i ti „dole“ musí víc než stoprocentně
připravit.

Maják
PROGRAMOVÁNÍ: OD 8. ČERVNA 2020
Drama, USA, Kanada, 2019, 110 min
Režie: Robert Eggers
Hrají: Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Robert Pattinson a Willem Dafoe podávají fenomenální výkony ve vyprávění zasazeném na konec
devatenáctého století. Dva strážci majáku bojují koncem 19. stletí s šílenstvím na opuštěném ostrově
v Nově Anglii v novém filmu režiséra Roberta Eggerse, tvůrce hororového hitu Čarodějnice. Dokáží
strážci odolat temným stránkám své mysli tváří v tvář rozbouřenému moři a nekončícímu skřehotu
racků?

S CESTOVÁNÍM JE TO LETOS VŠELIJAKÉ,
ALE DÍKY FILMŮM MŮŽETE VYRAZIT DO SVĚTA,
I KDYŽ JSTE DOMA,
ZDE JE PÁR PŘÍKLADŮ Z NAŠÍ DLOUHODOBÉ
NABÍDKY
Everest
Dobrodružný / drama, USA, 2015, 121 min
Režie: Baltasar Kormákur
Hrají: Jason Clarke, Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, Josh
Brolin, Sam Worthington, Robin Wrigt, Emily Watson
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray
Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destinací. Na
osmitisícovky už nešplhají jen zkušení horolezci, ale táhnou se tam procesí dobrodruhů z celého
světa. Horští vůdci Rob Hall a Scott Fischer přesto nic nepodceňují a do své expedice na nejvyšší bod
naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle připravení a vybavení, splnění
snů jejich klientů by nic nemělo stát v cestě. Stačí však drobná odchylka od plánu, náhlá změna
počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadnější.
„Dokážeme přežít?“

Mamma Mia!
Muzikál, USA, 2008, 108 min
Režie: Phyllida Lloyd
Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried
Přístupnost: pro všechny
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 křišťálově čistý jako voda v každé lepší řecké zátoce dějově posouvají
dopředu písničky od skupiny ABBA neodolatelně nazpívané hvězdami filmu.

Mamma Mia! Here We Go Again
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.

Pobřežní hlídka
Akční komedie, USA, 2017, 110 min
Režie: Seth Gordon
Hrají: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
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.

Prázdniny v Římě
Romantická komedie, USA, 1953, 118 min
Režie: William Wyler
Hrají: Gregory Peck, Audrey Hepburn
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD
Romantická komedie s A. Hepburn a G. Peckem v hlavních rolích. Prázdniny v Římě byly nominovány
na 10 Oscarů a Audrey Hepburn získala Oscara za svou roli novodobé princezny, která se vzepřela
svým panovnickým povinnostem a díky americkému novináři poznala Řím jako obyčejná mladá dívka.

Víno nás spojuje
Drama, Francie, 2017, 113 min
Režie: Cédric Klapisch
Hrají: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD
Jean zpřetrhal pouta, která ho spojovala s rodinou, ale po otcově smrti se musí se svými sourozenci
Juliettou a Jéremym domluvit, co bude s rodinným vinohradem. Otec jim jej odkázal s podmínkou, že
bez souhlasu obou sourozenců žádný z nich nesmí volně nakládat se svým podílem a a také musí
zaplatit vysokou dědickou daň. Mají vinohrady, dům i vinařství udržet či prodat? Sourozenci nakonec
od vinobraní do vinobraní, v rytmu střídajících se ročních období postupně upevňují vztah k vinohradui
i vztahy mezi sebou. Postupně je spojuje společná práce, vzpomínky na dětství a jejich láska k vínu.

Madagaskar
Animovaná komedie, USA, 2005, 85 min
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
V českém znění: F. Blažek, F. Švarc, M. Pleštilová, V. Vydra
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka z newyorské ZOO, která by mohla do konce svých
životů dostávat svůj denní příděl obdivu a krmení, kdyby zebru Martyho nezasáhla krize středního
věku a on se za pomoci tučňáků nerozhodl ilegálně opustit ZOO. Jeho kamarádi, lev Alex, hrošice
Glorie a žirafa Melman se za ním vydávají, čímž odstartují řetězec těžko uvěřitelných událostí, které je
přivedou až na pobřeží exotického ostrova Madagaskar. Tady se tito rodilí Newyorčané musí prvně v
životě postarat sami o sebe a naučit se přežít v divočině.

A KDYBY BYLO NEJHŮŘ,
MÁME V KATALOGU INSPIRATIVNÍ FILMY,
NAPŘÍKLAD TYTO
Všechny cesty vedou do hrobu
Komedie, USA, 2014, 116 min
Režie: Seth MacFarlane
Hrají: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson, Neil
Patrick Harris, Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Jak může normální člověk přežít na Divokém západě v 19. století? Na místě, kde Zubatá číhá doslova
na každém kroku? A jak tam může přežít chronický posera s panickou hrůzou ze smrti? Stvořitel
komediálního hitu Méďa, MacFarlane protentokrát odhodil měkoučký plyš a v další pekelně zábavné
jízdě vám naservíruje příběh, díky němuž poznáte pravý význam slovního spojení „ukrutná sranda“.

Světová válka Z
Thriller, USA, 2013, 116 min
Režie: Marc Forster
Hrají: Brad Pitt, Eric Wast, Mireille Enos, David Morse
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Gerry (Brad Pitt) pracuje jako expert na řešení krizových situací. Kdykoliv se někde na světě vyhrotí
místní poměry, Gerry přijede a většinou dokáže identifikovat zdroj krize a nalézt řešení. Tyto
schopnosti se mu budou hodit, lidstvo začala decimovat epidemie gigantických proporcí, a pokud se ji
nepodaří co nejrychleji zastavit, nebude už koho zachraňovat. Virus se projevuje nebývalou
agresivitou nakažených, kteří napadají ty, jimž se nemoc zatím vyhýbá. Uprostřed apokalypsy musí
Gerry najít zdroj nákazy, protože bez jeho lokalizace nelze v boji s neviditelným nepřítelem uspět.

Jurský svět: Zánik říše
Dobrodružný / akční, USA, 2018, 130 min
Režie: Juan Antonio Bayona
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Ted
Levine, Toby Jones
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.

Klub poslední naděje
Drama, USA, 2013, 117 min
Režie: Jean-Marc Vallée
Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD
Píše se rok 1985. Elektrikář a jezdec rodea Ron se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá
více než 30 dnů života. Doktoři si nevědí rady a tak dokážou poradit jediné – pošlou Rona domů umřít.
Ale Ron se pouští do bitvy o život s lékaři, farmaceutickými firmami, úředníky a hledá cestu jak přežít.
Vyráží do Mexika, kde hledá alternativní možnosti léčby a jeho šancí se stane mezinárodní černý trh s
léky. A protože nemá co ztratit, začne léky pašovat do USA. Zvláštního spojence Ron najde v
Rayonovi, transsexuálovi, který má stejnou touhu po životě i stejnou diagnózu.

U Konce světa
Komedie, USA, Velká Británie, 2013, 109 min
Režie: Edgar Wright
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Tahle putyka, stojící v městečku Newton Haven, je zajímavá snad jen tím, že má být cílem pivního
maratónu pětice kamarádů. Ti se ho pokusili „doběhnout“ už před lety, ale tehdy na ně bylo tempo
příliš zběsilé. Pak je osud zavál na všechny strany, než se Gary rozhodl, že dokáže dokončit alespoň
tah po hospodách. Přemluví kumpány a společně se po letech vydají domů. Jenže Newton Haven je
nevítá zrovna s otevřenou náručí. Stačí pár piv a několik bizarních příhod, aby si uvědomili, že v
tomhle městě něco smrdí. Najednou nebojují jen o úspěšné strávení dalšího piva, ale i o vlastní krky.

Na shledanou tam nahoře
Komedie / drama, Francie, 2017, 117 min
Režie: Albert Dupontel
Hrají: Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Mélanie Thierry
Přístupnost: do 12 let nevhodný
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.

