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Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se ocitne v situaci, která 
jako by vypadla z některé její knížky. Ve spáru únosců a uprostřed divoké 
džungle. Chybí jen pravý hrdina, který by ji zachránil. Nebo že by ne? Sandra 
Bullock, Channing Tatum a Daniel Radcliffe hledají Ztracené město ve 
stejnojmenné dobrodružné komedii. 

Spisovatelka Loretta Sageová (Sandra Bullock) píše úspěšné romány, které se 
odehrávají na těch nejexotičtějších místech. Že prakticky nevystrčí paty ze svého 
bytu, je vedlejší. Dalším paradoxem je fakt, že jejího dvorního hrdinu, okouzlujícího 
dobrodruha Dashe, ztělesňuje na obálkách jejích knížek velmi nepraktický ňouma 
Alan (Channing Tatum). Je sice sexy, ale k ničemu, a to ho dost trápí. Rád by udělal 
něco hrdinského. Dostane příležitost, když lehce šílený miliardář (Daniel Radcliffe) 
spisovatelku unese přímo před jeho očima. Tenhle člověk si totiž vzal do hlavy, že 
Loretta ve své poslední knize detailně popsala cestu k mýtickému Ztracenému 
městu, v němž se ukrývá poklad nedozírné hodnoty. Než se Loretta naděje, sedí 
v letadle, které ji převáží na exotický ostrov kdesi v Atlantiku. „Kluk z obálky“ Alan se 
rozhodne svou autorku zachránit, ale vědom si svých limitů, přibere na cestu 
osobního trenéra, opravdového dobrodruha (Brad Pitt). Společnými silami se jim sice 
podaří vyprostit Lorettu ze spárů únosců, ale tím jejich dobrodružství uprostřed 
tropické džungle zdaleka nekončí. Naopak, právě začalo. A bude stokrát šílenější 
než ta, o kterých se Loretta rozepisuje na stránkách svých bestsellerů. 

„Tenhle typ filmů se dnes moc netočí, vstupujeme s ním na docela neprobádanou 
půdu,“ říká herec Channing Tatum, podle něhož bylo v záplavě pokračování velmi 
osvěžující natáčet originální příběh. Je pravdou, že Ztracené město kombinací 
humoru, dobrodružství a romantiky asi nejvíc odkazuje k filmovým klasikám Honba 
za diamantem a Honba za klenotem Nilu, které vznikly v osmdesátých letech 
minulého století. 
 
Přístupnost:  nevhodné pro děti do 12 let 
Žánr: dobrodružná komedie 
Verze:  anglicky s českými titulky 
Stopáž: 112 min 
Formát: 2D DCP, zvuk 5.1, 7.1 
Monopol do: 24. 3. 2025 
Programování:  Zuzana Černá, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz 
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