LETNÍ SPECIÁL 2022
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 v letních kinech, ale i v
kinokavárnách, knihovnách, klubech, diskotékách a podobně.
Tento přehled obsahuje některé naše filmové tipy na léto 2022. 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
Srdce na dlani
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. KVĚTNA 2022
Komedie, ČR, 2022, 95 min
Režie: Martin Horský
Hrají: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana
Pidrmanová, Boleslav Polívka, Kristína Svarinská, Jenda Čadil
Přístupnost: pro všechny
Nosič: MP4
Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a
kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Láska
přináší do životů našich hrdinů naději a krásu, ale i komplikace a překážky, které budou muset s
úsměvem a dobrou vůlí překonat.

Mimořádná událost
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. KVĚTNA 2022
Komedie, ČR, 2022, 102 min
Režie: Jiří Havelka
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková,
Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz, Václav Kopta, Marie
Ludvíková
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: MP4
Mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky, který zastaví mezi poli a vystoupí z vlaku, aby vyřešil
drobný technický problém. Bohužel zastavil v protisvahu a vlak mu ujede. Samospádem a tam, odkud
vyjel. Brblající cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě
protestují a dožadují se informací. Kabina strojvedoucího je zamčená a nikdo se zpoza dveří neozývá.
Mezi pasažéry se šíří první náznaky paniky. Kontakt s okolím prostřednictvím mobilních telefonů
selhává. Cestující nakonec dveře kabiny strojvůdce otevřou, ale tam si pouze potvrdí nejhorší očekávání
– motoráček nikdo neřídí. Mají teď jediný společný cíl – ve zdraví tuhle cestu přežít.

Známí neznámí
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. ČERVNA 2022
Komedie, ČR/Slovensko, 2021, 95 min
Režie: Zuzana Marianková
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hofmann, Tomáš
Měcháček, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: MP4
Známí neznámí je hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v
pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu
klasické silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní
telefony na stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí
hovor. Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…? Stačí
jeden večer a z dobrých známých se stanou neznámí.

Po čem muži touží 2
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. ČERVENCE 2022
Komedie, ČR, 2022, 95 min
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza
Kostková, Leoš Noha, Oskar Hes
Přístupnost: pro všechny
Nosič: MP4
Po čem muži touží 2 je volným pokračováním úspěšné
komedie a je opět humorným pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich
vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílenství. Irena, specialistka na
partnerské vztahy neprožívá zrovna dobré období. Nejlepším lékem na trable je vyrazit s kamarádkou
na víno. Kroky opilé Ireny následně vedou do stanu vědmy Zoltany, kde vysloví osudové přání: Chci
bejt chlap! Ráno se probudí v těle, které nenávidí. Irena/Iren se musí o sebe postarat a není nikdo, kdo
by jí zpočátku uvěřil, že je to pořád ona. Nakonec jí podá pomocnou ruku soused, který je odjakživa do
Ireny zamilovaný. Věří jí a doufá, že někde tam uvnitř toho postaršího chlapíka je jeho milovaná a on ji
jen musí, jako správný princ, osvobodit. Udělat z ženy muže není snadný úkol, a tak má Radim ve
výcviku pořádné obtíže.

Deníček moderního fotra
Komedie, ČR, 2021, 101 min
Režie: Jan Haluza
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Lukáš Hejlík, Pavla Tomicová,
Ondřej Malý, Lucie Benešová, Roman Zach
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a MP4 s možností využít anglické titulky
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap!
Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže
rodinu lépe zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme Dominik jako
otec na mateřské dovolené. Ten přistupuje k úkolu s naivní představou, že mu poskytne dostatek času
napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou
vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj
o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska…

Jedině Tereza
Komedie, ČR, 2021, 102 min
Režie: Jaroslav Fuit
Hrají: Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová, David Matásek,
Lenka Vlasáková, Matouš Ruml, Emma Smetana, Anna
Schmidtmajerová, Václav Kopta, Jiří Vyorálek, Iva Janžurová
Přístupnost: pro všechny
Nosič: MP4
Prožívají lásku jako z učebnice. Jenže pak Tereza přistihne Tomáše v domněle choulostivé situaci.
Prekérní chvilku by sice Tomáš mohl celkem vysvětlit, ale „usmiřovačku“ mu překazí neplánovaný
nocleh na policejní stanici. Když se konečně dostane domů, narazí na výzvu, aby se sbalil a odstěhoval.
Tomáš by rád Terezu přesvědčil o své věrné lásce nějakým velkým gestem, jenže už nějak vyšel ze
cviku. Naštěstí má kamaráda, filmového fanatika, který má jednoduché řešení – proč se neinspirovat
romantickými filmy? Jenže záhy pozná, že to, co funguje ve filmu, nemusí nutně fungovat i v realitě.

Kurz manželské touhy
Komedie, ČR, 2021, 90 min
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Vojta Kotek, Jiří Bartoška, Lenka Vlasáková, Stanislav
Majer, Šárka Vaculíková, Josef Polášek, Vasil Fridrich, Petra
Nesvačilová, Ivana Uhlířová, Jana Plodková, Radek Holub
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: MP4 s možností využít anglické titulky
Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou
udusit nebo rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena se sebeúctou. Páry,
toužící po návratu vášně a touhy do svého partnerství, přijedou na kurz ambiciózního párového
terapeuta Mazla (Vojta Kotek), který razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti obou
partnerů, duševní i tělesné. Jenže velmi pevné objetí se může snadno proměnit ve škrcení, škrcení v
udušení, terapie v touhu po vraždě. Zvlášť když se napětí hromadí celé roky.

Minuta věčnosti
Drama, ČR, 2021, 81 min
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Jiří Lagmajer, Martina Babišová, David Švehlík
Přístupnost: pro všechny
Nosič: MP4 s možností využít anglické titulky
Špičkový kardiochirurg Petr je velmi uzavřený muž. Jeho dcera
Lucie má vrozenou srdeční vadu a Petr se ji rozhodne operovat. Po operaci se pak společně vydají na
výpravu na Island. Tady mají čas, aby k sobě opět našli cestu, protože Lucii trápí, že opustil její matku.
Petr musí přijít na spoustu věcí, které mu unikly, uvědomuje si, že mu Lucie chybí, že by měl některé
věci ve svém životě změnit. Jednoho dne Lucie náhle uprostřed divoké přírody zkolabuje. Petr si není
jistý, jestli neudělal někde chybu. Navíc má pocit, že je uprostřed nekonečné přírody ztracený, a začne
se mu stírat rozdíl mezi realitou a fikcí.

Ubal a zmiz
Komedie / krimi, ČR, 2021, 99 min
Režie: Adam Hobzik
Hrají: Matouš Ruml, Janek Gregor, Duy Anh Tran, Predrag
Bjelac, Marek Lambora, Martin Hofmann, Leoš Noha
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: MP4 s možností anglických titulků
Komedie Ubal a zmiz vypráví o bláznivé noční jízdě, v níž jde
o velké peníze, podivný kšeft s balíkem trávy i o sekání malíčků. Příběh se odehrává v průběhu jednoho
dne, jedné šílené noci. Propletený příběh připravovaného filmu má mnoho překvapivých zvratů a
vyznačuje se humorem i stylizací. Mafiáni v něm sekají malíčky a pražský Žižkov připomíná
devadesátkový Bronx. Na české poměry netradiční žánr komedie s kriminální zápletkou, černý humor,
vymazlená obrazová koncepce, to vše nabízí debut talentovaného mladého tvůrce Adama Hobzika.

Atlas ptáků
Drama, ČR, Slovinsko, Slovensko, 2021, 90 min
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát,
Vojtěch Kotek, Eliška Křenková, Pavla Beretová, David Bowles
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: MP4 s možností využít anglické titulky
Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve velkém, nastává konfrontace s
novou realitou, na níž nebyl nikdo připraven. Ivo Róna, dlouholetý šéf prosperujícího podniku, se snaží
zorientovat v nechtěné situaci, kterou mu jeho děti ani okolí neulehčují, ale kterou si na sebe dost možná
seslal sám. Film režiséra Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné vztahy se světem moderních
komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa. Ve válce, která se ve filmu pokradmu
rozpoutává, ale není vůbec jasné, kdo stojí proti komu, natož kdo z ní vyjde jako vítěz.

Bábovky
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.

Muž zbavený tíže
dokumentární film s hranými prvky, ČR, 2021, 70 min
Režie: Josef Císařovský
Vystupují: Kamil Lhoták junior, Jan Králík, Libor Šteffek, Jan
Dvořák, Blanka Chocholová, Pavel Vácha, Martin Bouda
Přístupnost: pro všechny
Nosič: MP4 s možností využít anglické titulky
Pod zdánlivě prostými všedními výjevy obrazů Kamila Lhotáka se skrývá znepokojující magnetismus
vzpírající se logickému vysvětlení. Dokumentární film Muž zbavený tíže hledá dosud neznámé
skutečnosti a snaží se je propojit do nových souvislostí. Režisér Josef Císařovský se s pomocí umělcova
syna Kamila Lhotáka Juniora, publicisty Jana Králíka, autora monografií Libora Šteffka, sběratele a
nakladatele Jana Dvořáka, tiskaře Martina Boudy a dalších pamětníků snaží hledat inspirační zdroje
Lhotákovy imaginace i události, které ovlivnily nejen jeho výtvarnou cestu ale i samotný život.

PRÁZDNINY PATŘÍ HLAVNĚ DĚTEM A MLÁDEŽI

Myši patří do nebe
Animovaná dobrodružná komedie
ČR, Francie, Polsko, Slovensko, 2021, 87 min
Režie: Denisa Grimmová, Jan Bubeníček
Přístupnost: pro všechny
Nosič: MP4 s možností využít anglické titulky
Může mezi malou myškou Šupito a velkým lišákem
Bělobřichem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci
v animovaném dobrodružství Myši patří do nebe. Film je primárně určen dětem od 6 do 12 let a jejich
rodičům a prarodičům. Všichni se mohou těšit na příběh o nepravděpodobném kamarádství dvou
nepřátel, kteří zjistí, že jejich přátelství je výjimečné a má cenu se za něj poprat.

Croodsovi: Nový věk
Animovaná komedie, USA, 2021, 95 min
Režie: Joel Crawford
Hlasy: Filip Blažek, Bohdan Tůma, Nikola Votočková, Jan
Maxián, Otakar Brousek
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěšné animované komedie Croodsovi zjistí, že
hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že jim na každém kroku hrozí sežrání od
hladových potvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která je lepší než ta jejich. Tedy aspoň to tak vypadá.
Úspěch filmů o rodině Croodsových je v tom, že ač žijí v alternativním pravěku, jejich starosti a radosti
jsou nám všem velmi blízké

Mimi šéf: Rodinný podnik
Animovaná komedie, USA, 2021, 107 min
Režie: Tom McGrath
Hlasy: Matouš Ruml, Pavel Šrom, Jitka Ježková, Libor Bouček
Přístupnost: pro všechny
Nosič: ¨DVD a Blu-ray
Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího
bráchu Tima? S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí do další akce. Oba bráchové
sice v mezidobí trochu dospěli, ale do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, batolecímu
věku navzdory, fakt ostrá holka.

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.

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.

FILMY Z CELÉHO SVĚTA

Co jsme komu všichni udělali?
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. SRPNA 2022
Komedie, Francie/Belgie, 2022, 98 min
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi
Sadoun, Frédéric Chau
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: MP4
Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou
dceru a ve druhém udrželi všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě když se jim je podařilo
přesvědčit, aby nikam neodjížděli, nečekali, že všichni skončí v jejich malebném Chinonu a budou je
mít víceméně pořád za krkem. Za péči a starostlivost se jim dcery i se svými rodinami chtějí odvděčit a
využijí k tomu skutečnost, že Claude a Marie slaví čtyřicet let společného života. Začnou pro ně
připravovat velkou oslavu v jejich rodinném domě, a protože to musí být oslava opravdu pořádná,
pozvou do Francie i rodiče svých manželů. Claude a Marie tak budou muset pod svou střechou přivítat
rodiče zeťáků Rachida, Davida, Chaa a Charlese. Tento „rodinný“ sraz slibuje, že bude hodně bohatý
na nejrůznější události. Stačí k tomu už jen to, že tyto rodiny jsou z nejrůznějších koutů světa a rozhodně
je nespojuje ani stejná víra. Nechte se překvapit a hlavně pobavit.

Bože, ty seš hajzl
Komedie / drama, Německo/Belgie, 2020, 98 min
Režie: André Erkau
Hrají: Sinje Irslinger, Til Schweiger, Max Hubacher, Heike
Makatsch, Jürgen Vogel
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: MP4 - německy s českými titulky i český dabing
Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka brečet v koutě a
čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života vměstnáte do těch posledních dní?
Šestnáctiletá Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům a tlaku okolí, že by se měla jít ihned léčit,
na nic nečeká a udělá něco naprosto impulzivního, přestože vždycky byla hodná holka. Nasedne do
auta a tajně se vydá s cizím klukem Stevem na cestu do Paříže za svou láskou. Na co čekat, no ne?

Jak býti dobrou ženou
Komedie/drama, Francie/Belgie, 2020, 108 min
Režie: Martin Provost
Hrají: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
Přístupnost: pro všechny
Nosič: MP4 s českým dabingem
60. léta na poklidném francouzském maloměstě. Paulette a její manžel Robert provozují soukromou
školu pro dospívající dívky. Cílem výuky je vychovat z dívek dokonalé manželky připravené oddaně
sloužit svým drahým manželům. Po Robertově náhlém odchodu z tohoto světa však Paulette zjistí, že
jsou na pokraji bankrotu. Při jednání v bance se nečekaně setkává s Andrém, svou první láskou, a díky
tomu překvapivě zažije svůj první orgasmus. Navíc začínají být poněkud jiné i jejich studentky. Přemýšlí
o svobodě, nezávislosti a dokonce mají i vlastní názory a cíle. V této situaci se celá škola připravuje na
důležitou účast ve velké celostátní soutěži zaměřené na dokonalé řízení chodu domácnosti, kvůli níž je
čeká cesta do Paříže. Tam právě propukají velké studentské bouře, které navždy změní celou Francii.

Nikdo
Akční thriller, USA, 2021, 92 min
Režie: Ilya Naishuller
Hrají: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Michael Ironside
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Hutch je chlap středního věku, jehož život se smrsknul na
otravné každodenní rituály prokládané manželčiným pohrdáním a pubertálními výlevy dětí. Když do
jejich domu vniknou lupiči, nechá je beztrestně loupit. Nechtěl hrotit nebezpečnou situaci, ale všichni v
jeho okolí ho mají za zbabělce. Hutch si původně myslel, že to ustojí, ale když se v nočním autobuse
ocitne s bandou grázlů, bouchnou v něm saze. A že jich je. Než se usadil, živil se tím, že s pomocí násilí
řešil problémy a absolvoval kvůli tomu hodně speciální trénink. Krvavá výchovná lekce v autobuse spustí
lavinu událostí, které Hutche prověří víc, než cokoliv dosud prožil. Tenhle pan Nikdo má ale pořádně
tuhý kořínek. A tajný sejf plný zbraní.

Zlato
Thriller, Austrálie, 2022, 97 min
Režie: Anthony Hayes
Hrají: Zac Efron, Susie Porter, Anthony Hayes
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: MP4
Dva cizinci putují australskou pouští. Během cesty musí zastavit uprostřed vyprahlé divočiny. Zujme je
zlatý odlesk, začnou kopat a objeví ten největší balvan zlata, jaký kdy kdo nalezl. Prvotní nadšení se
promění v bezmoc, když zjistí, že vytáhnout ze země tak velkou hroudu zlata je nad jejich síly. Nejbližší
město je dva dny cesty tam a dva dny cesty zpět. Jeden z nich tak musí zůstat čtyři dny sám uprostřed
pouště. K dispozici má trochu vody, jídla a plachtu, která jej má ochránit před žhnoucím sluncem. A pak
se všechno zkomplikuje. Pomalu začíná propadat zoufalství. Široko daleko není žádná pomoc, jen
písek, kamení a pár pokroucených stromů a keřů. Společnost mu dělají pouze divocí psi, kteří se k
němu nepřiblíží, dokud má zapálený oheň…

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.

K POHODOVÉMU LÉTU PATŘÍ OVĚŘENÁ KLASIKA

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…

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 předsedy vlády, který se zamiluje 30 vteřin poté,
co vejde do úřadu, až po smolaře, který nemá s dívkami štěstí a raději proto odjíždí; od spisovatele,
který se vypaří utěšit své bolavé srdce, až po 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.

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.

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 Newton-John, Stockard Channing
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD
Muzikál Pomáda vznikl podle úspěšné jevištní předlohy a jeho děj nás zavede do střední školy v 50.
letech. Danny, žák posledního ročníku střední školy, se po prázdninách setkává s 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 tváří v tvář, téměř ztratí dech. Jenomže láska v novém
prostředí školy a spousty kamarádů má úplně jiná pravidla než na osamělé mořské pláži.

… A KDYŽ SE CHCETE BÁT

Poslední noc v Soho
Thriller, Velká Británie, 2021, 117 min
Režie: Edgar Wright
Hrají: Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie, Matt
Smith, Terence Stamp, Diana Rigg
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Některé sny umí být tak živé, že si po probuzení položíte otázku, jestli se vám opravdu jen zdály. A když
se pokusíte najít odpověď, nemělo by vás zaskočit, že může být víc než znepokojivá. Poslední noc v
Soho je thrillerem plným nočních můr. Studentka módního návrhářství Eloise se právě přestěhovala z
ospalé anglické vesničky do životem pulzujícího Londýna. Už to může s psychikou mladé holky solidně
zacloumat. Mnohem víc ji ale ovlivňují „noční dobrodružství“, které zažívá po usnutí v pronajatém
pokojíku. Ve snu se vrací časem do šedesátých let, do proslulé londýnské čtvrti Soho a nočního klubu
Café De Paris. Je to šílené? Možná. A nebezpečné? Zcela určitě.

Čas
Horor, USA, 2021, 110 min
Režie: M. Night Shyamalan
Hrají: Thomasin McKenzie, Gael García Bernal, Vicky Krieps
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Pro rodinu s malými dětmi to měla být dokonalá dovolená. Luxusní hotel v tropickém ráji a tip na tajnou
pláž. Ta je nádherně písčitá a obklopená skalami. Trable v ráji se projeví až ve chvíli, kdy děti na pláži
najdou opuštěné věci patřící jiným hostům hotelu a z moře vytáhnou mrtvolu. Než se vzpamatují, čeká
je mnohem větší otřes – všichni náhle nevysvětlitelně rapidně stárnou. Tam, kde před chvílí stáli dva
prckové, jsou teď vyděšení teenageři. Všem na pláži je záhy jasné, že pokud se chtějí dožít večera,
musí okamžitě vypadnout. Jenže to nějak nejde…

Halloween zabíjí
Horor/thriller, USA, 2021, 105 min
Režie: David Gordon Green
Hrají: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton, Nick Castle
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Monopol do: neomezeně
Nosič: DVD a Blu-ray
Příběh začíná v okamžiku, kdy předchozí film skončil. Těžce zraněná Laurie odjíždí v doprovodu dcery
a vnučky do nemocnice a v protisměru se k jejímu hořícímu domu řítí hasiči. V jeho útrobách je v
ohnivém pekle uvězněný zabiják, který ji pronásledoval celý život. Bohužel, nejen kočky mají sedm
životů. Uběhne pár minut a Michael Myers už zase chodí ulicemi města, které se připravuje na
halloweenskou noc, a úspěšně zvyšuje počet svých obětí. Zpráva o tom, že z její pasti unikl, se dostane
i k Laurie, která si je jistá, že když Michaela porazila jednou, porazí ho i podruhé. Jen bude potřebovat
pomoc. Bude ale nutné přesvědčit obyvatele městečka, aby se Myerse přestali bát.

