LETNÍ SPECIÁL 2021
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 2021. 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 FILMY
JSOU VŽDY SÁZKOU NA LETNÍ JISTOTU
Bábovky
PROGRAMOVÁNÍ: TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
Komedie/drama, ČR, 2020, 97 min
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek
Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák
ml., Jiří Langmajer, Denisa Biskupová, Brigita Cmuntová
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: MP4 a DVD
Film Bábovky natočený podle bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme
propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že
některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami,
nenávistí nebo láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí
humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i
rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.

Šarlatán
Životopisný/drama, ČR/Irsko/Polsko/SR, 2020, 118 min
Režie: Agnieszka Holland
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná,
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: MP4 a DVD
Životopisné drama inspirované příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi.
Příběh je inspirován osudy léčitele Mikoláška, na kterého se obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí
včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného
lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek
léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny
bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…

Vlastníci
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…

Přes prsty
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.

Teroristka
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
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.

Jiří Suchý - Lehce s životem se prát
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 na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech
cenu diváků.

Alchymická pec - novinka
Dokument, ČR, 2020, 117 min
Režie: Jan Daňhel, Adam Oĺha
Hrají: Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, Jaromír Kallista,
Pavla Kallistová, Tomáš Kalous, Miloš Chlustina, Kamila
Magálová
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: MP4
Film Alchymická pec nekatalogicky rozkrývá Švankmajerovo myšlení a tvorbu, nechce být pouhým
shrnujícím dokumentem, ale především živým, imaginativním a hravým filmem. A především ukazuje,
že i světová kinematografie může vznikat „na koleně“ a že skrze autentický prožitek magického světa
lze možná zvítězit… i nad smrtí. Při práci na filmu Hmyz, na němž se Jan Daňhel a Adam Oľha podíleli,
byli osloveni jeho producentem Jaromírem Kallistou a režisérem Janem Švankmajerem, aby se skrze
dokumentární film pokusili odhalit tvořivé procesy kvasící v útrobách jejich filmové společnosti Athanor.

PRÁZDNINY PATŘÍ HLAVNĚ DĚTEM A MLÁDEŽI
Léto patří rebelům
Dobrodružný, Slovensko/Německo, 2020, 90 min
Režie: Martina Saková
Hrají: Eliáš Vyskočil, Pavel Nový, Liana Pavlíková, Kaya Marie
Möller, Szidi Tobias
Přístupnost: pro všechny
Nosič: MP4
Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší na svého dědu Bernarda, se kterým vždycky prožil
ty nejlepší prázdniny. Letos je to ale jiné, z dědečka se stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má tedy před
sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit chuť užívat si života. Teď jen musí vymyslet, jak na to. Díky
tomu ho čeká bouřlivé léto plné dobrodružství, zážitků a nevšedních přátelství.

Ježek Sonic
Komedie, USA, 2020, 99 min
Režie: Jeff Fowler
Hrají: Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz
Přístupnost: pro všechny
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…

Trollové: Světové turné
Animovaná komedie, USA, 2020, 91 min
Režie: Walt Dohrn, David P. Smith
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Animovaná nálož dobré nálady. Trollí princezna Poppy povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak
nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní. Její svět by dál pohodově rotoval v
popovém rytmu, kdyby jednoho dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými
obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i Techno
Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové. Těm vládne královna Bárbra, která upřednostňuje
představu, že rock je jediná správná muzika. Tohle už není problém, který by Poppy dokázala vyřešit
vřelým objetím s písničkou. A proto se společně se svým kamarádem Větvíkem vydává na hudbyplnou
pouť do neprobádaných končin, aby našla způsob, jak rockovou kolegyni zastavit.

Dolittle
Dobrodružný, USA, 20, 102 min
Režie: Stephen Gaghan
Hrají: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen
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.

Cesta za živou vodou
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
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.

FILMY Z CELÉHO SVĚTA
Nechte ho jít
Drama/krimi/thriller, USA, 2020, 114 min
Režie: Thomas Bezucha
Hrají: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli
Carter, Booboo Stewart
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray
Přišli o syna, ale za žádnou cenu nechtějí přijít o vnuka. Poklidný život penzionovaného šerifa George
Blackledgea a jeho ženy Margaret přeruší tragická smrt jejich syna. Vzápětí jim osud uštědří další ránu.
Jejich snacha se znovu provdá a s novým partnerem odjede žít k jeho rodině. Pochopitelně s sebou
odveze i svého malého synka. George a Margaret by se s tím snad nakonec smířili, kdyby nový partner
jejich snachy neměl násilnické sklony. I proto se vydají na strastiplnou cestu přes půl země do Dakoty,
aby v případě nouze zakročili a odvezli chlapečka s sebou domů. Jenže jeho nová rodina, jíž šéfuje
svérázná Blanche, něco takového rozhodně nedovolí.

Neviditelný
Thriller, USA, 2020, 124 min
Režie: Leigh Whannell
Hrají: Elisabeth Moss, Oliver JacksonCohen, 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 máli 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.

Emma.
Romantická komedie, Velká Británie, 2020, 125 min
Režie: Autumn de Wilde
Hrají: Anya TaylorJoy, Bill Nighy, Mia Goth, Miranda Hart,
Gemma Whelan
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové o dívce, která si tak dlouho zahrávala s city
jiných lidí, až sama onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou. Emma je hezká, chytrá, bohatá.
Navíc disponuje schopností svádět dohromady jedince opačného pohlaví a dopravovat je až před oltář.
Tedy alespoň si to o sobě začne myslet, když několika mistrovskými tahy provdá svou vychovatelku za
bohatého vdovce. Jejím dalším projektem se stane plánované spojení mladičké a naivní Harriet s
místním farářem. Přestože Emmin otec ji varuje, aby si nezahrávala, a její přítel z dětství George se jí
snaží vysvětlit, že lásce se poručit nedá, dohazovačka Emma tlačí Harriet do sňatku s knězem silou
umanutého Amora. Vše bohužel skončí nezdarem, katastrofou a spoustou prolitých slz. Emma, které
nezdar rozmetá všechny životní jistoty, pochopí, že toho pravého si každý musí najít sám.

Sviňa
Thriller, Slovensko, ČR, 2019, 103 min
Režie: Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann
Hrají: Jozef Vajda, Marko Igonda, Dano Heriban, Gabriela
Marcinková, Diana Mórová, Szidi Tobiasz, 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?

Last Christmas
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.

Panství Downton
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.

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
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.

Yesterday
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. Oscarový režisér Danny Boyle a scenárista
legendárních komedií Richard Curtis spojili síly a natočili originální a hravou komedii o muzice a lásce.

Rocketman
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
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.

Co jsme komu zase udělali?
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
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.

K POHODOVÉMU LÉTU PATŘÍ OVĚŘENÁ KLASIKA

Snídaně u Tiffanyho
Komedie/drama/romantický, USA, 1961, 115 min
Režie: Blake Edwards
Hrají: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Martin
Balsam, John McGiver
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD
Mezi nestárnoucí filmy určitě patří romantická komedie Snídaně u Tiffanyho, jež vznikla podle
stejnojmenné úspěšné knihy Trumana Capoteho. Vypráví o mladé, půvabné a emancipované dívce
Holly, která v New Yorku poněkud lehkomyslné sní svůj sen o skvělé budoucnosti. Zatím však musí žít
jen z "příspěvků na taxík a oblečení" od svých stálých pánských obdivovatelů. Její plány naruší
seznámení se začínajícím spisovatelem Paulem, jenž se přistěhuje do domu, kde bydlí…

Prázdniny v Římě
Romantická komedie, USA, 1953, 118 min
Režie: William Wyler
Hrají: Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Hartley
Power, Harcourt Williams, Margaret Rawlings
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 imaginární evropské
země, která se vzepřela svým panovnickým povinnostem a díky jednomu americkému novináři tajně
poznala Řím jako obyčejná mladá dívka.

Láska nebeská
Romantická komedie, UK, USA, Francie, 2003, 135 min
Režie: Richard Curtis
Hrají: Bill Nighy, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson,
Martin Freeman, Keira Knightley, Hugh Grant, Alan Rickman
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD
Všude, kam se podíváte, způsobuje láska chaos. Od nově jmenovaného ministerského předsedy, který
se zamiluje 30 vteřin poté, co vejde do úřadu, až po smolaře, který nemá s dívkami štěstí a raději proto
odjíždí do Wisconsinu; od spisovatele, který se vypaří do Francie utěšit své bolavé srdce, až po
stárnoucí rockovou hvězdu, která se snaží o comeback; od nevěsty, které dělá starosti přítel jejího
muže, až po ženu, které dělá starosti její manžel; od chlapce, který se zakoukal do dívky ve škole, až
po jeho nevlastního otce, který se zakoukal do Claudie Schiffer. Tyto životy a lásky se setkají, smísí a
nakonec vše vyvrcholí na Štědrý večer s důsledky pro všechny zúčastněné.

Pulp Fiction: Historky z podsvětí
Krimi / drama, USA, 1994, 154 min
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Uma
Thurman, Christopher Walken, Bruce Willis, Harvey Keitel
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD
Jules Winnfield a Vincent Vega jsou dva nájemní vrazi, kteří mají získat zpět kufřík ukradený jejich
zaměstnavateli, mafiánskému bossovi Wallacovi. Později Wallace požádá Vincenta, aby vzal jeho ženu
na večeři, protože on sám potřebuje na pár dní odjet. Butch Coolidge je stárnoucí boxer, kterého Wallace
podplatil, aby prohrál svůj příští zápas. Honey Bunny a Pumpkin jsou mladý a zamilovaný pár zlodějíčků,
který usoudí, že potřebuje změnit místo činu. Životy těchto zdánlivě nesouvisejících postav skládají
dohromady mozaiku vtipných, bizarních a nežádoucích událostí. Nejkultovnější z kultovních filmů.

Kill Bill
Akční/krimi/thriller, USA, Japonsko, Čína, 2003, 111 min
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah,
David Carradine, Michael Madsen
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD
V malém opuštěném kostelíku se probíhající zkouška svatby promění v krvavá jatka – těhotná žena v
krví potřísněných šatech je Černá mamba, známá jako Nevěsta. Vrah Bill a jeho Komando zmijí
zanechali Nevěstu na místě mrtvou, ta ale naneštěstí pro ně upadla pouze do kómatu. O čtyři roky
později se Nevěsta náhle vrátí z temného zápraží smrti a uvědomí si, co se jí stalo. Vydá se na zuřivou
misi s cílem pomstít se svému bývalému učiteli a jeho skupině nelítostných zabijáků. Jednoho po
druhém teď musí vyhledat a zabít. A Billa si nechává nakonec.

Kill Bill 2
Akční/krimi/thriller, USA, 2004, 137 min
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Daryl
Hannah, Gordon Liu, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Parks
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD
Na svém seznamu smrti měla původně pětici jmen. Už zlikvidovala první dvě položky – ORen Ishii
zvanou Korálovec a Vernitu Green – Smrtonoše. Nevěstě však zbývá zabít ještě Elle Driverovou
přezdívanou Kalifornský horský had, Budda zvaného Chřestýš a samozřejmě bývalého šéfa, milence a
otce svého dítěte  Billa. Pokud se tihle tři ještě nezačali bát, měli by pomalu začít, protože už jim jde po
krku. Něco jí však krapet zpřeházelo plány. Její dcera (kterou na své svatbě čekala) je stále naživu. Jak
to ovlivní její honbu za pomstou, zatím není jasné, otázkou ale zůstává, zda se Nevěstě nakonec podaří
dosáhnout vytouženého cíle a zabít Billa?

Jackie Brown
Krimi/drama/thriller, USA, 1997, 148 min
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD
Jackie Brownová je letuška, která si přivydělává pašováním špinavých peněz drogového dealera a
obchodníka. Je chycena dvěma policejními agenty, kteří jí však slíbí shovívavost, pokud pomůže svého
šéfa a usvědčit. Jackie, která je na svobodě jen díky kauci svého milence, zosnuje plán, jak najednou
získat milionový balík, zbavit se policistů i nepohodlného šéfa, jehož nejčastější replikou je věta "řekneš
slovo a jseš mrtvá". Jenže takový plán má spoustu rizik…

Hanebný pancharti
Akční, USA, 2009, 150 min
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Mélanie Laurent,
Christoph Waltz, Til Schweiger, Daniel Brühl
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii… Vítejte ve Druhé světové válce podle Quentina Tarantina.
Vítejte ve světě, kde historická realita ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho z
nejkontroverznějších režisérů současnosti. On sám přitom tvrdí, že se poetika Hanebných panchartů
asi nejvíc přiblížila náladě filmu, který mu udělal jméno – násilnické černočerné komedii Pulp Fiction –
Historky z podsvětí.

Top Gun
Akční/drama/romantický, USA, 1986, 106 min
Režie: Tony Scott
Hrají: Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony
Edwards, Michael Ironside, John Stockwell, Tim Robbins
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD
Mladí vojenští piloti Pete "Maverick" Mitchell a jeho kolega Goose jsou vysláni na kurz do kalifornské
školy pro elitní vojenské piloty, které se říká Top Gun. Maverick je na to hrdý a hodlá se stát nejlepším
bojovým pilotem ve vojenském námořnictvu. Avšak jeho hazardérství není obdivováno, naopak mu
působí mezi kolegy a nadřízenými potíže, protože Maverick porušuje pravidla a oficiální předpisy. Jeho
instinkt je pro něho důležitější. Když však jeho kamarád Goose přijde při jednom zkušebním letu o život,
začíná se Maverick měnit…

Big Lebowski
Krimi komedie, USA, 1998, 117 min
Režie: Joel Coen, Ethan Coen
Hrají: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve
Buscemi, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Nezaměstnaný povaleč a ochlasta Jeff "Dude" Lebowski tráví veškerý čas při bowlingu. Ke svému
překvapení je jednou napaden dvojicí gangsterů a zjišťuje, že do problémů ho dostal jeho
multimilionářský jmenovec, který dluží spoustu peněz jistému pornoproducentovi. Dude se dostává do
složitého soukolí událostí, jež sice nedávají příliš smysl, ale jsou mimořádně zábavné. Snímek Big
Lebowski je dnes již kultovní klasika bratrů Coenových s Jeffem Bridgesem v hlavní roli.

Pomáda
Muzikál/romantický/komedie, USA, 1978, 106 min
Režie: Randal Kleiser
Hrají: John Travolta, Olivia NewtonJohn, Stockard Channing,
Jeff Conaway, Barry Pearl
Přístupnost: pro všechny
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD
Americký muzikál Pomáda vznikl podle úspěšné jevištní předlohy a jeho děj nás zavede do střední školy
Rydell v padesátých letech. Danny Zucco, žák posledního ročníku střední školy, se po prázdninách opět
setkává se svými kamarády. Ohromí je líčením svého milostného dobrodružství u moře. Mezi dívkami
se objevuje nová žákyně Sandy. I ona se pochlubí svým prázdninovým setkáním s fantastickým
chlapcem, s nímž prožila krásný milostný příběh. Když se "letní milenci" náhle setkají na Rydellu tváří v
tvář, téměř ztratí dech. Jenomže láska v novém prostředí školy a spousty kamarádů má úplně jiná
pravidla než na osamělé mořské pláži.

NOVINKY VE FORMÁTU MP4
Hot Dog
Akční komedie, Německo, 2018, 106 min
Režie: Torsten Künstler
Hrají: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Heino Ferch, Lisa
Tomaschewsky
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: MP4 (český dabing)
Luke je nejdrsnější člen speciální policejní jednotky, který se s nikým nemazlí. Škoda, že dostane za
parťáka zrovna Thea. Tenhle brýlatý, plachý a ustrašený kluk je totiž jeho pravý opak. Společně mají za
úkol vysvobodit krásnou Mashu z rukou únosců a je jasné, že série katastrof a přešlapů na sebe
nenechá dlouho čekat. A záchranné operaci rozhodně nepomáhá Theova platonická láska k Mashe…

Kingova pomsta
Thriller, USA/Velká Británie/Francie/Belgie, 2016, 102 min
Režie: Fabrice du Welz
Hrají: Chadwick Boseman, Luke Evans, Alfred Molina, Teresa
Palmer,
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: MP4 (český dabing i titulky)
Když Jihoafričan Jacob King ztratí kontakt se svou mladší sestrou, vydá se do Los Angeles, aby ji našel.
Během jediného dne nachází znepokojující důkazy, podle kterých jejímu zpackanému životu vládl sex,
drogy a tajemství. Navzdory varováním, aby se vrátil domů, vyráží Jacob do podsvětí města andělů,
aby zjistil, co se s jeho sestrou skutečně stalo.

Paříž počká
Komedie/road movie, USA/Japonsko, 2016, 92 min
Režie: Eleanor Coppola
Hrají: Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet
Přístupnost: pro všechny
Nosič: MP4 (český dabing)
Anne se ve svém životě ocitla na křižovatce. Dlouhá léta je vdaná za úspěšného, ale nevšímavého
filmového producenta. Obrat v jejím životě nastane, když se s obchodním partnerem svého manžela
vydává autem z Cannes do Paříže. Plánovaná sedmihodinová jízda se mění v dvoudenní dobrodružství
plné nečekaných odboček, dobrého jídla, vína, humoru a romantiky, které Anne dodá novou energii a
radost ze života.

Zrodila se Astrid
Životopisný/drama, Švédsko/Dánsko/Německo, 2018, 123
min
Režie: Pernille Fischer Christensen
Hrají: Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm, Henrik
Rafaelsen, Magnus Krepper, Björn Gustafsson
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: MP4 (český dabing)
Když byla Astrid Lindgrenová velmi mladá, přihodilo se něco, co poznamenalo celý její život. A kdoví,
zda by se bez této události stala světoznámou spisovatelkou, kterou milují celé generace čtenářů.
Zrodila se Astrid je příběh mladé ženy, jež se vzbouřila společenským a náboženským konvencím a šla
si za svým snem.

