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na veřejné projekce  

z MP4 
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-------------------------------------- 

 



CinemArt nabízí možnost zapůjčení filmů na nosičích DVD, Blu-ray 

a MP4 pro veřejné projekce, které lze uspořádat nejen v letních 

kinech ale i v kinokavárnách, klubech, diskotékách, autobusech a 

podobně.  

Pokud máte zájem o bližší informace a podmínky pro pořádání 

podobných projekcí kontaktujte Zuzanu Černou, e-mail: 

cerna@cinemart.cz.  

Na dalších stránkách najdete katalog titulů, které jsou k dispozici i 

ve formátu MP4. Filmy jsou řazeny abecedně podle jejich českého 

názvu a katalog je průběžně aktualizován. 
 

Novinky, které v seznamu najdete: 

 Piargy – na MP4 od 1. 4. 2023 
 

 Služka – na MP4 od 1. 5. 2023 
 

 Ostrov – na MP4 od 1. 5. 2023 
 

 Invalida – na MP4 od 1. 6. 2023 
 

 Myška a medvěd na cestách – na MP4 od 1. 6. 2023 
 

 Život kotěte – na MP4 od 15. 6. 2023 
 

 Mavka: Strážkyně lesa – na MP4 od 17. 8. 2023 
 

 Srdeční záležitost – na MP4  
 

 Vánoční příběh – na MP4  
 

 Michael Kocáb - rocker versus politik – na MP4 a DVD  
 

 Buko – na MP4 
 

 Arvéd – na MP4  
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#jsemtady  
Komedie, Francie/Belgie, 2020, 98 min  
Režie: Éric Lartigau  
Hrají: Alain Chabat, Doo-na Bae, Vincent Nemeth 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 4. 5. 2030 
Nosič: DVD a MP4 
 

Francouzský šéfkuchař Stéphane má všechny důvody, proč se cítit spokojeně. Přesto jedinou osobou, 
která jej udržuje naživu, je mladá Korejka Soo, se kterou se náhodou spojil na lnstagramu. Baví se spolu 
na dálku o umění i sakurách, které rozkvétají, a zdá se, že si 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. 
 
 

Abstinent 
Drama, ČR, 2019, 78 min  
Režie: David Vigner 
Hrají: Josef Trojan, Jessica Bechyňová, Šimon Fridrich, Vasil 
Fridrich, Andrea Berecková, Miloslav Čížek, Kristýna Frejová 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 2. 10. 2029 
Nosič: DVD a MP4 
 

Adam měl život před sebou. Zbývalo mu udělat maturitu, poslat přihlášku na vejšku. Ale to nespěchalo, 
byly to hlavně časy na pořádnou pařbu s partou, na rande nebo na pivko či něco ostřejšího s kámošem. 
Adam byl přesvědčený, že vše má pod kontrolou. Jenomže pak se to podělalo a Adam se nedobrovolně 
dostal do léčebny. Zde přísnému odvykacímu režimu zpočátku vzdoruje. Negativní postoj k léčbě a v 
podstatě i k vlastnímu životu Adamovi vydrží do chvíle, než se sblíží s empatickým terapeutem. 
Nehostinné prostředí léčebny se pro Adama mění v útočiště a postupně se stává místem sebereflexe 
nedávné události, která nenávratně změnila jeho život. 
 
 

Alchymická pec 
Dokument, ČR, 2020, 117 min  
Režie: Jan Daňhel, Adam Oĺha 
Hrají: Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, Jaromír Kallista 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 30. 11. 2030 
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 pokusili 
odhalit tvořivé procesy kvasící v útrobách jejich filmové společnosti Athanor. 
 
 

Americká idyla  
Drama, USA, 2016, 108 min 
Režie: Ewan McGregor  
Hrají: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný  
Monopol do: 9. 9. 2026  
Nosič: MP4 (český dabing i titulky) 
 

Seymour „Švéda“ Levov býval na univerzitě úspěšným sportovcem, vzal si za ženu královnu krásy a ta 
mu porodila dceru Merry. Stává se z něj úspěšný podnikatel a společně žijí správný život, ale jejich 
„americká idyla“ netrvá dlouho. Merry se k překvapení rodičů stává zarputilou aktivistkou, bojující proti 
vietnamské válce. Poté, co se zapojí do příprav a realizace bombového atentátu, uprchne z domova. 
Švéd je v jediném okamžiku je vytržen ze svého snu. Věnuje všechnu svou energii nalezení dcery a 
záchraně rodiny. To, co ale objeví, jím otřese. Strhující film je natočen podle románu Phillipa Rotha. 
 



Arvéd - novinka  
Drama, ČR, Slovensko, 2021, 120 min 
Režie: Vojtěch Mašek 
Hrají: Michal Kern, Saša Rašilov, Martin Pechlát, Jaroslav 
Plesl, Vojtěch Vodochodský 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 25. 8. 2032 
Nosič: MP4 
 

Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie a mimořádně vzdělaný 
člověk s geniální pamětí. Za války jako nacistický konfident zachránil před koncentračním táborem 
Štěpána Plačka. Po válce se role otáčí, Plaček splácí dluh a zařídí, že soud za spolupráci s nacisty 
nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím vzájemné služby nekončí. Plaček 
jako vyšetřovatel státní bezpečnosti využívá Arvéda k usvědčování nepohodlných osob. Za jeho služby 
mu oplácí výhodami prominentního vězně a Arvédovou největší drogou – okultistickými knihami ze 
zkonfiskovaných knihoven. Arvéd a Plaček rozehrávají šachovou partii. Hra o duši vstupuje do finále.  
 
 

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 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 2. 9. 2031 
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. 
 
 

Až na dno  
Drama, USA, Německo, Francie, 2017, 111 min  
Režie: Wim Wenders  
Hrají: James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 20. 11. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Když se v Normandii během pobytu u moře britský tajný agent James náhodně na pláži setká s 
podmořskou bioložkou Danielle, jejich cesty se na chvíli spojí a vytvoří se mezi nimi silné pouto. Čas 
jejich sblížení je však limitován právě a pouze jen na těchto pár dnů na poklidném francouzském 
pobřeží. Po nich přichází čas odloučení s nejistotou možného příštího setkání. John odjíždí do východní 
Afriky na nebezpečnou misi namířenou proti islamistickým teroristům. Danielle vyplouvá na výzkumné 
lodi opačným směrem a připravuje se na riskantní sestup na dno Grónského moře. 
 
 

Až na konec světa 
Drama/historický, Francie, Čína, Belgie, 2018, 103 min  
Režie: Guillaume Nicloux  
Hrají: Gaspard Ulliel, Gérard Depardieu, Kevin Janssens 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 1. 1. 2029 
Nosič: MP4 
 

Píše se rok 1945 a vietnamský lid vzdoruje francouzské kolonizaci. Vo Binh Yen, Ho Či Minův pobočník, 
organizuje povstání. Sever země okupuje Japonsko, které je ve válce s Čínou. Do této hrůzy je zasazen 
příběh mladého francouzského vojáka Roberta Tassena. V březnu roku 1945 jako jediný přežil masakr, 
při kterém zemřel i jeho bratr s manželkou. V pralese ho zcela vyčerpaného a zraněného najde malá 
holčička a místní lidé mu poskytnou pomoc. Robert se z toho dostane a pak se vydá na další cestu…. 



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 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 24. 9. 2030 
Nosič: MP4 s možností využít anglické titulky 

 

Film Bábovky natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že 
všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. 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. 
 
 

Balón  
Drama, Německo, 2018, 120 min  
Režie: Michael Herbig 
Hrají: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia 
von Rittberg, Thomas Kretschmann 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 1. 10. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Ostře střežená hranice mezi Západním a Východním Německem se v 70. letech zdála být 
neproniknutelnou. Přesto jednotlivci i celé rodiny hledali jakoukoliv skulinu vedoucí do svobodného 
světa. Napínavý příběh o vzdoru a touze po svobodě byl natočen podle skutečných událostí. Je věnován 
dvěma rodinám a jejich pokusu o překonání železné opony s podomácku vyrobeným horkovzdušným 
balónem. 
 
 

Bezva ženská na krku  
Komedie, ČR, 2016, 97 min  
Režie: Tomáš Hoffman 
Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, 
Jiří Langmajer, Tereza Kostková, Jenovéfa Boková 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: neomezeně 
Nosič: DVD a MP4 

 

Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla. Ovšem jen 
do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, 
tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé vesničce. Rázovitý starosta 
nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem, který díky svým vlastním neblahým 
zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho 
povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně 
spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit… 
 
 

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 
Monopol do: 1. 11. 2030 
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? 
 



Buko - novinka  
Komedie / drama, ČR, 2022, 112 min  
Režie: Alice Nellis 
Hrají: Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina, 
Lenka Termerová, Martin Kubačák 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 29. 9. 2032 
Nosič: MP4 
 

Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje těm, kteří se dokážou postavit svému strachu. Jarmila se 
po ztrátě muže ocitne na křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen“přečká”, nebo 
se vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Navzdory radám svých dětí si zvolí druhou možnost. 
Tou je život na chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její 
muž. Ten jí navíc v závěti odkázal vysloužilého koně Buka, což na první pohled vypadá jako drsný vtip, 
protože Jarmila se koní bojí. S pomocí sousedů se rozhodne vzniklé situaci postavit čelem a brzy 
zjišťuje, že i když to tak zpočátku nevypadalo, právě s tímhle koněm by se jí do života mohlo vrátit štěstí. 
 
 

Burácení  
Road movie / drama / romantický, ČR, 2014, 93 min 
Režie: Adolf Zika 
Hrají: Tomáš Hajíček, Vica Kerekes, Jana Kolesárová 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 1. 1. 2025 
Nosič: DVD a MP4 
 

Hrdinou příběhu je Adam Verner, sochař a vášnivý motorkář, který v sebeobraně zabije otce své 
přítelkyně Valerie. Přesto, že otec celou rodinu týral, postaví se všichni proti Adamovi a ten je odsouzen 
na dvanáct let za vraždu. Ve vězení se pak dozvídá, že jeho osudová láska Valerie si den po nešťastné 
události vzala život. Po osmi letech je předčasně propuštěn a vydává se navštívit její matku, aby získal 
vysvětlení, proč nevypovídala u soudu pravdu. Nachází u ní podivnou fotografii Valerie, která odstartuje 
jeho cestu za hledáním odpovědí a následně i nalezením odpuštění. 
 
 

Cesta za králem trollů  
Fantasy pohádka, Norsko, 2017, 104 min  
Režie: Mikkel Brænne Sandemose 
Hrají: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 1. 6. 2027 
Nosič: DVD a MP4 
 

Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej používají jako otloukánka, který není schopný 
žádné práce. A právě on v lese potkal princeznu Kristin, která je na útěku ze svého rodného hradu. 
Kristin je tvrdohlavá, nevěří na báchorky o Králi trollů, který má zálusk na princezny, a hlavně si ani 
náhodou nechce vzít namyšleného prince Frederika. Den před svými osmnáctými narozeninami tedy 
dává přednost cestě do neznáma. Bohužel zjistí, že ty povídačky o trollech jsou pravdivé. Král vyhlásí 
pátrání a slíbí její ruku a půl království tomu, kdo jí najde. Bratři neváhají a vyrážejí na výpravu. Ti starší, 
aby pro rodinu získali novou střechu nad hlavou a ten nejmladší by rád ještě i tu její ruku. 
 
 

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 
Monopol do: 30. 10. 2029 
Nosič: DVD a MP4 
 

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 Cesta za živou vodou z velké části se natáčela i u nás.  
 



Co jsme komu udělali?  
Komedie, Francie, 2014, 97 min 
Režie: Philippe de Chauveron  
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi 
Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 27. 5. 2024 
Nosič: DVD a MP4 
 

Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením provinční milovníci staré dobré Francie, silně věřící 
katolíci a ve svém okolí patří mezi vážené občany. A také mají čtyři dcery. Dnešní doba Verneuilovy 
konfrontuje s mnoha věcmi, které rozhodně nejsou podle jejich gusta, například s multikulturní a 
náboženskou tolerancí. Přesto se Verneuilovi skoro pokaždé přinutí tyto změny chápat. A tak museli 
postupně spolknout tři svatby, které rozhodně nebyly podle jejich ideálních představ. První dcera si totiž 
vezme muslima, druhá Žida a třetí se vdává za Číňana. Jedinou a poslední nadějí na „opravdovou“ 
svatbu v kostele mají u nejmladší dcery, která potkala spořádaného katolíka. Jenže… 
 
 

Co jsme komu zase udělali? 
Komedie, Francie, Belgie, 2019, 98 min 
Režie: Philippe de Chauveron  
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi 
Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 10. 1. 2029 
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. 
 
 

Co jsme komu všichni udělali? 
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 
Monopol do: 1. 3. 2037 
Nosič: MP4  
 

Když se Claudouvi a Marii podařilo přesvědčit rodiny dcer, aby neopouštěli Francii, nečekali, že všichni 
skončí v jejich malebném Chinonu a budou je mít pořád za krkem. Za starostlivost se jim dcery i s 
rodinami chtějí odvděčit a využijí k tomu to, že Claude a Marie slaví čtyřicet let společného života. 
Začnou připravovat velkou oslavu, a protože musí být opravdu pořádná, pozvou do Francie i rodiče 
svých manželů. Claude a Marie tak budou muset pod svou střechou přivítat rodiče zeťáků. Tento 
„rodinný“ sraz slibuje, že bude hodně bohatý na nejrůznější události.  
 
 

Čertoviny  
Pohádka, ČR, 2018, 101 min 
Režie: Zdeněk Troška  
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sara 
Sandeva, Richard Jaroslav Müller, Oldřich Navrátil 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 4. 1. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do 
světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku nedaří, spíše, 
než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají. V přestrojení za čeledíny se dostanou na 
statek a zdá se, že konečně budou mít úspěch. Vypočítavý sedlák totiž chce svoji dceru Haničku provdat 
za nafoukaného statkáře Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, je 
potřeba vzít na pomoc pekelné síly. 



D2: Vlakem až na konec světa  
Drama, ČR, 2020, 77 min 
Režie: Petr Babinec 
Hrají: Petra Hřebíčková, Barbora Chybová, Ludwig Bagin, 
Martin Dedek 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 19.11.2030 
Nosič: MP4 
 

Dech beroucí train movie, kde na konečné končí úplně všechno. 11 dní ve vlaku, 11 tisíc km cizí krajiny, 
4 lidské osudy, 2 zastávky a 1 cílová stanice s neočekávaným tragickým zvratem. Celovečerní film o 
partě 4 lidí, kteří vlakem projedou trasu Ostrava – Varšava – Moskva – Vladivostok. Train movie režiséra 
Petra Babince vede po Transsibiřské magistrále – nejdelší železniční trati na světě a hlavní dopravní 
tepně Ruska. 
 
 

Dejte mi pokoj! 
Komedie, Francie, 2014, 79 min  
Režie: Patrice Leconte 
Hrají: Christian Clavier, Carole Bouquet, Rossy de Palma 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 7. 5. 2025 
Nosič: DVD a MP4 
 

Michela Leprouxe, milovníka hudby, potkalo štěstí. Na trhu objevil vzácnou gramodesku – první album 
muzikanta Neila Youarta. A od té chvíle touží po jediném: v naprostém tichu, klidu, samotě a domácí 
pohodě si vychutnat tento hudební klenot. Jenže se celý svět a snad i všichni jeho obyvatelé proti němu 
spiknou. Ať už se jedná o návštěvu syna, bušení souseda, lomození uklízečky, vyzvánění telefonu nebo 
obvinění z nevěry ze strany manželky či příchod milenky. Michel musí nasadit do boje všechnu svou 
energii, lstivost i mazanost. Jen proto, aby získal svou vytouženou hodinku klidu.  
 
 

Deniček 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 
Monopol do: 12. 8. 2031 
Nosič: 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 t aké objeví, kolik podob může mít láska… 
 
 

Detour  
Akční thriller, Velká Británie, 2017, 100 min  
Režie: Christopher Smith  
Hrají: Tye Sheridan, Emory Cohen, Bel Powley 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 12.7. 2026 
Nosič: MP4 (český dabing) 
 

Harper, student práv, má podezření, že jeho nevlastní otec Vincent je zodpovědný za autonehodu, která 
poslala jeho matku do kómatu. Jednou večer utápí smutek v baru v LA a seznámí se s drsně vyhlížejícím 
mužem Johnny Rayem, který mu nabídne, že se za 20 000 dolarů o jeho nevlastního otce „postará“. 
Pomstychtivý a opilý Harper souhlasí. Když se ráno s kocovinou probudí, zaklepe na dveře Johnny s 
přítelkyni Cherry. Oba jsou připraveni na cestu do Vegas, aby splnili dohodu. Harperova namítání, že 
byl opilý a nevěděl, co dělá, pro Johnnyho nic neznamená. Jen vypadá v denním světle ještě děsivěji 
než v baru. Harper si rychle uvědomí, že neexistuje žádné snadné řešení… 



Dogman  
drama, Itálie/Francie, 2018, 102 min 
Režie: Matteo Garrone 
Hrají: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 28. 5. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Na chudém italském předměstí mezi metropolí a divočinou platí jen zákon nejsilnějšího. Marcello zde 
dělí svůj čas mezi práci v skromném salónu pro psy a láskyplnou péči o dceru. Bohužel do jeho života 
zasahuje i neurvalý Simoncino, bývalý boxer a surovec, který terorizuje celé okolí. Drobného a citlivého 
Marcella k němu poutá nejednoznačný a ponižující vztah. Ve snaze vrátit svému životu důstojnost 
naplánuje zoufalou pomstu a jeho akce vede k nečekanému výsledku. Na filmovém festivalu v Cannes 
získal představitel hlavní role Marcello Fonte cenu pro nejlepšího herce. 
 
 

Domestik  
psychologický thriller, ČR/Slovensko, 2018, 117 min 
Režie: Adam Sedlák  
Hrají: Tereza Hofová, Jiří Konvalinka, Miroslav Hanuš 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 27. 9. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Každá posedlost má vedlejší účinky. V minimalistické studii sledujeme rozpad těla, vztahu i mysli v 
působivém debutu Adama Sedláka. Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí 
náročného cvičení a přísné životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokonce v kyslíkovém stanu, který 
si nechal postavit v ložnici. To ale těžce nese jeho žena, která už dlouho touží po dítěti. S každou další 
nocí v kyslíkovém stanu se jejich vztah proměňuje. Podaří se jim v tomto klaustrofobním prostředí ještě 
znovu nadechnout? 
 
 

Egon Schiele  
Životopisný, Rakousko/Lucembursko, 2016, 109 min 
Režie: Dieter Berner  
Hrají: Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 7. 12. 2025 
Nosič: DVD a MP4 (český dabing) 
 

Egon Schiele je zpočátku fascinován secesí a tvorbou Gustava Klimta, ale brzy nachází vlastní výrazové 
prostředky v expresionismu a odvážných aktech. Jeho hlavní inspirací jsou krásné a mladé ženy. A jsou 
zásadními múzami nejen jeho tvorby, ale i života. Osudový vliv na něj mají ale jen dvě – jeho sestra 
Gerti a Wally, pravděpodobně jeho jediná pravá láska, kterou zvěčnil ve svém slavném obraze „Smrt a 
dívka“. Jeho provokativní erotická tvorba brzy vyvolá odezvu. Schieleho radikální malby sice 
pohoršovaly společnost, ale podobně odvážní umělci jako Gustav Klimt cítili jeho výjimečnost. 
 
 

Eric Clapton  
Dokument, USA, 2017, 114 min  
Režie: Lili Fini Zanuck 
Hrají: Eric Clapton, Bobby Whitlock  
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 19. 10. 2027 
Nosič: DVD a MP4 
 

„CLAPTON JE BŮH“. Grafity s těmito slovy zaplavily celý Londýn a Clapton se stal díky své unikátní hře 
na kytaru národním hrdinou. Dodnes je jednou z největších ikon hudebního světa. Film Eric Clapton je 
naprosto věrohodný mimo jiné i tím, že je doplněn o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých z 
historických i nově zaznamenaných rozhovorů. Divákům se naskytne možnost nahlédnout do Ericova 
osobního archivu, ve kterém jsou videozáznamy z jeho nejlepších představení a ze zákulisí, domácí 
videa, soukromé fotografie a osobní zápisy z Ericova deníků.  
 

 



Fakjů pane učiteli  
Komedie, Německo, 2013, 118 min  
Režie: Bora Dagtekin 
Hrají: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 23. 11. 2029 
Nosič: DVD a MP4 
 

Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad zakopanými ukradenými 
penězi, které tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A tak, aby se po propuštění z basy dostal ke své kořisti, 
musí se vydávat za suplujícího učitele na gymnáziu, čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu 
systému další problém, protože od toho okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech dob. V 
noci se Zeki snaží tajně prokopat ke své uloupené kořisti a během dne používá sice drastické, ale účinné 
metody, aby zkrotil neukázněné teenagery ve třídě 10. B.  
 
 

Fakjů pane učiteli 2 
Komedie, Německo, 2015, 111 min  
Režie: Bora Dagtekin 
Hrají: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 2. 8. 2027 
Nosič: DVD, Blu-ray a MP4 
 

Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebujete 
nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. A přesně díky tomu u školní tabule uspěl bývalý zločinec 
a samozvaný učitel Zeki Müller v komedii Fakjů pane učiteli. A nyní je zpět. K jeho smůle jej v 
pedagogické kariéře čekají i nepříjemnosti: především vstávání a voprsklí studenti. Kariéra učitele mu 
připadá mnohem náročnější než jeho dosavadní poněkud trestná činnost. Zeki navíc musí spolu s 
partou grázlíků z 10.B odcestovat na výlet do Thajska. A tam se všichni tvrdě a nemilosrdně střetnou s 
učitelem Hauke Wölkim a jeho třídou šprtů a šplhounů ze Schillerova gymnázia. 
 
 

Fakjů pane učiteli 3  
Komedie, Německo, 2017, 120 min  
Režie: Bora Dagtekin  
Hrají: Elyas M'Barek, Katja Riemann, Jella Haase 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 16. 11. 2029 
Nosič: DVD a MP4 
 

Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných metod. Přiměřené násilí na žácích mu nikdy 
nebylo cizí. Ale teď, v třetím díle filmové série, přichází okamžik pravdy. Goethovu gymnáziu ubývají 
studenti a hrozí mu zavření. Poradce pro volbu povolání oznámil Zekiho třídě, že po škole nemají nikde 
žádnou šanci a navíc je teď čekají testy, které mají prověřit jejich schopnost vůbec dojít k maturitě. Mezi 
učiteli i studenty zavládne děsivá deprese. Pedagogové se bojí, že přijdou o práci. Studenti propadají 
zoufalství z toho, že dveře k lepší budoucnosti jsou pro ně definitivně zavřené. 
 
 

Ghost Stories  
Horor, Velká Británie, 2017, 98 min  
Režie: Andy Nyman, Jeremy Dyson  
Hrají: Andy Nyman, Martin Freeman, Alex Lawther, Paul 
Whitehouse, Paul Warren 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 23. 3. 2027 
Nosič: DVD a MP4 
 

Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvracením nadpřirozených událostí. Do rukou se mu 
ale dostanou tři nevysvětlitelné případy a ve chvíli, kdy je začne řešit, se sám dostane do děsivé 
hororové smyčky. 
 
 



Hastrman  
Romantický thriller, ČR, 2018, 100 min  
Režie: Ondřej Havelka  
Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško, 
David Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 19. 4. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce 
Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou z cest po světě, 
aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. 
Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revoltující proti 
autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni 
všichni, i učitel Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou 
pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. Film vznikl na motivy románu 
Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. 
 
 

Hmyz  
Komedie / drama, ČR, Slovensko, 2018, 98 min  
Režie: Jan Švankmajer  
Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, Norbert Lichý, 
Kamila Magálová, Ivana Uhlířová, Pavel Nový 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 19. 2. 2028 
Nosič: DVD, Blu-ray a MP4 
 

Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze života hmyzu“. Během zkoušky se 
prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je posledním celovečerním filmem světově 
uznávaného režiséra Jana Švankmajera. „Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen 
tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s 
mraveništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovy Proměny,“ říká Jan Švankmajer. 
 
 

Hon 
Drama, Dánsko, 2012, 111 min 
Režie: Thomas Vinterberg 
Hrají: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika 
Wedderkopp, Lasse Fogelstrøm 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 24. 10. 2027 
Nosič: DVD a MP4 
 

Čtyřicetiletý Lucas se nedávno rozvedl a začíná žít nový život. Má přátele, novou práci, přítelkyni a 
pohodový vztah s dospívajícím synem. Tuto porozvodovou idylu záhy naruší jedna nahodilá lež, která 
se rychle začíná šířit v komunitě jeho přátel. Obavy a nedůvěra se vymknou kontrole a vesnice propadne 
podivné hysterii. Lukas musí uhájit svou čest a později v kolektivní štvanici i holý život… 
 
 

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 
Monopol do: 21. 11. 2027 
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…  
 
 



Hurvínek a kouzelné muzeum 
Animovaná komedie, ČR, Belgie, Rusko, 2017, 85 min 
Režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova  
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 30. 8. 2027 
Nosič: DVD a MP4 
 

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v 
animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, 
původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. 
Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví 
svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, 
ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat 
chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil ́ taťuldu´, ale i kouzelné muzeum a celé 
město z nadvlády zločinného Pána loutek. 
 
 

Husiti 
Animovaná komedie, ČR, 2013, 85 min 
Režie: Pavel Koutský  
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: neomezeně 
Nosič: DVD a MP4  
 

Animovaná komedie, která mění dějiny. Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, 
než se nám snaží namluvit učebnice dějepisu? Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani neohřál, natož 
aby shořel? Co když měl Jan Žižka víc než jen jedno zdravé oko? Animovaná komedie režiséra Pavla 
Koutského hravě boří skoro všechny mýty o husitské éře. 
 
 

Chata na prodej  
Komedie / drama, ČR, 2018, 77 min  
Režie: Tomáš Pavlíček  
Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit 
Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer, Václav Kopta 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 26. 7. 2028 
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 a před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne 
uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje 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. Dcera na chatu 
přibere svého německého přítele, který se jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. 
 
 

Chvilky  
Drama, ČR / Slovensko, 2018, 93 min  
Režie: Beata Parkanová 
Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, 
Alena Mihulová, Martin Finger 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 22. 11. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Anežka je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a klidný, a to i za tu 
cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným nedorozuměním, sporům. Neuvědomuje si 
ale, že pomyslný klid je jen klidem před bouří, která musí dříve či později přijít. Film vypráví příběh o 
základních situacích, vztazích a emocích, které člověka potkávají. 
 
 



Jak býti dobrou ženou  
Komedie/drama, Francie/Belgie, 2020, 108 min  
Režie: Martin Provost  
Hrají: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky  
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 11. 5. 2029 
Nosič: MP4 s českým dabingem 
 

60. léta na francouzském maloměstě. Paulette a Robert provozují školu pro dívky. Cílem je vychovat z 
nich dokonalé manželky oddaně sloužící svým manželům. Po Robertově náhlém skonu Paulette zjistí, 
že jsou na pokraji bankrotu. V bance se setkává s Andrém, svou první láskou, a díky tomu překvapivě 
zažije svůj první orgasmus. Jiné začínají být i její studentky. Přemýšlí o nezávislosti a dokonce mají i 
vlastní názory. V této situaci se celá škola připravuje na účast v celostátní soutěži zaměřené na dokonalé 
řízení chodu domácnosti, kvůli níž je čeká cesta do Paříže, kdeprávě propukají studentské bouře. 
 
 

Identita ES  
Dokument s hranými prvky  
ČR, Slovensko, Kanada, 2022, 81 min 
Režie: Alena Činčerová 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 3. 3. 2032 
Nosič: MP4  
 

Neuvěřitelný příběh Emila Skamene, který celý život zasvětil odhalování tajemství genů. V roce 1968 
emigroval a žije v Kanadě, napsal přes 280 publikací z oblasti genetiky a imunologie, získal desítky 
ocenění. To je jedna strana příběhu. Druhá je neméně fascinující. Narodil se v haličské Bučači asi v 
srpnu 1941. Přesněji to neví. Svou pravou identitu neznal 30 let. Narodil se jako Emil Kleiner židovským 
rodičům, kteří zahynuli v roce 1943. Před smrtí zařídili, že osmnáctiměsíční syn byl dramatickou cestou 
a s pomocí nejméně pravděpodobného muže dopraven do Prahy. Z 16 000 bučačských Židů přežili 
válku jen čtyři. Za jeho celoživotním snažením stojí touha dokázat, že stálo za to ho zachránit. 
 
 

Invalida - novinka 
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. ČERVNA 2023 
Komedie, Slovensko, 2023, 100 min  
Režie: Jonáš Karásek 
Hrají: Zdeněk Godla, Gregor Hološka, Daniel Fisher, Ivo 
Gogál, Patrik Rytmus Vrbovský, Michal Dušička (Majk Spirit) 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 9. 2. 2033  
Nosič: MP4 
 

Divoké devadesátky. Šusťákové soupravy, barevná saka, velké kazeťáky, videopřehrávače, kýčovitá 
techno hudba, videopůjčovny, nové poměry, záplava různých podvodníků, začínající organizovaný 
zločin. V této době a prostředí anonymního maloměsta se odehrává příběh Laca, na svou profesi hrdého 
údržbáře místního muzea, který se kvůli své výbušné povaze ocitá v nesprávném čase na nesprávném 
místě a po setkání s drsnými podvodníky skončí na vozíku. Když pak zjistí, že spravedlnost je 
nedosažitelnou utopií, rozhodne se vzít věci do vlastních údržbářských rukou. Začíná pomsta, jakou jste 
ještě neviděli. A poznáte přátelství, jaké by vás ani nenapadlo. 
 
 

Jak jsme hráli čáru  
Dobrodružný / rodinný, ČR, Slovensko, 2014, 102 min  
Režie: Juraj Nvota  
Hrají: Milan Lasica, Libuše Šafránková, Richard Labuda  
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 4. 12. 2024 
Nosič: DVD a MP4 
 

Na životě na československo-rakouském pomezí v 60. letech 20. století ležela těžká deka, asi jako v 
každém pohraničním pásmu. Malý Petr vyrůstá u prarodičů, protože rodiče emigrovali a od té doby se 
ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat. I proto Petr vymýšlí způsoby, jak se přes čáru dostat, pro 
což má čím dál menší pochopení velitel pohraničníků. Petr kvůli dobrodružným výpravám, rvačkám a 
prvním láskám atmosféru doby a místa tolik nevnímá, ale jak se koncem 60. let poměry v zemi 
dramaticky mění, otevře se nakonec i před Petrem vysněná cesta přes hranice.  



Jan Palach  
Drama, ČR, Slovensko, 2018, 124 min  
Režie: Robert Sedláček 
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, 
Kristína Kanátová, Michal Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 21. 8. 2028 
Nosič: DVD, Blu-ray a MP4  
 

Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. 
Nekompromisní mladík, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, 
které u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž 
se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 
1“. 
 
 

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 
Monopol do: 9. 9. 2031 
Nosič: MP4 s možností využít anglické titulky 
 

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. 
 
 

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, Karel Gott, Soubor divadla SEMAFOR 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 26. 9. 2029 
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. 
 
 

Jiří Trnka: Nalezený přítel 
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 
Monopol do: 28. 11. 2029 
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.  
 



Jízda na hraně - novinka  
Životopisné drama, Rakousko, 2021, 109 min  
Režie: Andreas Schmied 
Hrají: Julian Waldner, Valerie Huber, Wolfgang Oliver, 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 15. 9. 2025 
Nosič: MP4 
 

Na zimních olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976 
rezonovalo hlavně jedno jméno: Franz Klammer. Tohoto mladého charismatického Rakušana si 
zamiloval celý národ a na jeho ramenech spočívaly naděje na zlatou medaili ve sjezdovém lyžování. 
Franz, který vždy toužil hlavně po lyžování, se musí vypořádat nejen s tlakem okolí, ale i dalšími 
nepříjemnými okolnostmi, které závod doprovází. 
 
 

Kibera: Příběh slumu  
Dokument 
ČR, 2018, 90 min 
Režie: Martin Páv  
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 1. 11. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Dokument Kibera: Příběh slumu ukazuje ty, kteří se rozhodli tento největší africký slum přetvořit v lepší 
místo: umělci ze skupiny Maasai Mbili se svým umění snaží dát místu identitu a lidem pocit, že vědí, 
kam patří. Učitelka Benta ve svém domě založila školku pro děti z HIV pozitivních rodin, aby jim pomohla 
vyrovnat se se stigmatizací, které čelí v životě. Další z postav je Tanker, bývalý profesionální boxer, 
který pro mladé lidi ze slumu postavil boxerskou školu, kde je učí disciplíně a sebeobraně. Vypravěčem 
filmu je Don – mladý fotograf, který strávil celý život ve slumu. Svými fotografiemi se snaží dokázat, že 
Kibera je především místo s velkým potenciálem, plné kreativních jedinců. 
 
 

Kingova pomsta 
Thriller, USA/Velká Británie/Francie/Belgie, 2016, 102 min 
Režie: Fabrice du Welz  
Hrají: Chadwick Boseman, Luke Evans, Alfred Molina, Teresa 
Palmer, Arthur Darbinyan, James Jordan, Roman Mitichyan 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 30. 6. 2028 
Nosič: MP4  (český dabing) 
 

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. 
 
 

Kolonie 

Thriller, Německo, Lucembursko, Francie, 2015, 110 min 

Režie: Florian Gallenberger 
Hrají: Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 10. 12. 2026 
Nosič: DVD a MP4 (český dabing) 
 

Kolonie je natočena podle skutečných událostí. Je rok 1973, v čele Chile stojí levicový prezident 
Salvador Allende a jeho vláda rozděluje společnost. Lena a Daniel stojí na jeho straně. Vojenský převrat 
vedený Pinochetem zavádí v zemi diktaturu. Daniel a Lena jsou zadrženi a ocitnou se na nechvalně 
proslulém stadionu, který chilské juntě slouží jako internační tábor. Lena je po čase propuštěna, ale 
Daniel se ztratí. Lenu pátrání zavede do podivné kolonie Dignidad. Tu založil a vede evangelický kazatel 
a bývalý nacista Paul Schäfer. Lena do ní vstoupí a podstupuje zde převýchovu otrockou prací. Po čase 
se jí podaří Daniela v kolonii nalézt a kontaktovat. Pokud chtějí mít budoucnost, musí se dostat z přísně 
střeženého komplexu i ze země. 
 
 



Krásné dny v Aranjuez 
Drama, Francie, Německo, Portugalsko, 2016, 97 min 

Režie: Wim Wenders  
Hrají: Reda Kateb, Sophie Semin, Jens Harzer, Nick Cave 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 10. 11. 2025 
Nosič: MP4 
 

Krásný letní den. Zahrada. Muž a žena sedí u stolu pod stromy, okolo nich proudí lehký, letní vánek. V 
nekonečné dáli, za rozlehlou plání, se rýsuje silueta Paříže. Rozhovor začíná. Mezi ženou a mužem 
křižují otázky i odpovědi. O sexuálních zkušenostech, o dětství a vzpomínkách, o podstatě léta, o 
rozdílech mezi mužem a ženou. V domě přiléhajícím k terase sedí spisovatel představující si tento dialog 
a píše. Nebo je to naopak? Wim Wenders (Nebe nad Berlínem, Paříž, Texas) natočil tento komorní 
příběh podle divadelní hry svého přítele, dramatika Petera Handkeho. 
 
 

Křižáček  
Drama, ČR, Slovensko, Itálie, 2017, 90 min 
Režie: Václav Kadrnka 
Hrají: Karel Roden, Aleš Bílík, Matouš John 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 3. 8. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka, se jednoho letního dne obléká do dětského brnění a utíká z 
domova v touze dosáhnout Svaté země. Samota, klopýtání přes kořeny a překonání strachu ze tmy se 
samy o sobě stávají vzrušujícím zážitkem; neznaje však směru cesty, brzy se ztrácí a archetypálně 
dětský element vyprávění s ním. Zoufalý otec se vydává po stopách zmizelého synka. Jako by mu ale 
osud nepřál, všude přichází pozdě a zastihne vždy jen svědky tvrdící, že chlapce viděli. Bořka postupně 
přemáhá beznaděj, zmatené vědomí se drolí a okolní krajina se stává krajinou jeho mysli. 
 
 

Kunstkamera - novinka  
Dokument, ČR, 2021 
113 minut plná verze, 51 min zkrácená verze 
Režie: Jan Švankmajer 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 17. 11. 2032 
Nosič: MP4 
 

Jan Švankmajer ve svém posledním filmu Kunstkamera 
odhaluje svou proslulou kunstkomoru na zámku v Horním Staňkově a za doprovodu hudby Antonia 
Vivaldiho zve diváky na procházku prostorem vlastní inspirace. Nejde ale o kunsthistorický film v pravém 
slova smyslu, ale o nasnímání magické atmosféry této sbírky a prostředí, v kterém je umístěna. Ve 
snímku nejde o pouhou prezentaci exponátů, artefakty jsou nasnímány s přidanou hodnotou 
Švankmajerova imaginativního pohledu. 
 
 

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 
Monopol do: 28. 10. 2031 
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. 
 
 



Kurz negativního myšlení  
Komedie, Norsko, 2006, 79 min 
Režie: Bard Breien 
Hrají: Fridtjov Saheim, Kjersti Holmen, Henrik Mestad 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 25. 5. 2023 
Nosič: DVD a MP4 
 

Partička několika hendikepovaných lidí pod vedením rázné psycholožky vyráží za svým dalším cílem: 
přesvědčit pětatřicetiletého Geira, který po autonehodě skončil na vozíku, že by se měl přidat k jejich 
skupině, naučit se pozitivně myslet a zachránit tak své manželství. Psycholožka ale nemá tušení s kým 
má tu čest. Namísto, aby Geir přijal jejich „učení pozitivního myšlení“ vzbouří se tento sebedestruktivní 
milovník válečných filmů proti nevítané invazi „pozitivní“ energie a za pomoci brutální upřímnosti, 
alkoholu a marihuany, ovládne celou situaci. Vítejte v „kurzu negativního myšlení“! 
 
 

Lady Macbeth 
Drama, Velká Británie, 2016, 89 min 
Režie: William Oldroyd 
Hrají: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie, 
Christopher Fairbank 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 30. 11. 2026 
Nosič: MP4 
 

Navzdory manželství z rozumu a bez lásky se svéhlavá mladá žena rozhodne určit svůj vlastní osud. 
Anglický venkov roku 1865. Katherine je donucena ke sňatku s postarším velkostatkářem, kterého 
nemiluje. Lásku v ní však dokáže probudit mladý nádeník, jenž na statku pracuje. Silný cit v ní vzbudí 
obrovskou sílu a Katherine se rozhodne vzít osud do svých rukou, nic jí nedokáže zastavit… Film je 
adaptací dramatu Lady Macbeth Mcenského újezdu ruského dramatika Nikolaje Leskova. 
 
 

Láska bez bariér  
Komedie, Francie, 2018, 107 min  
Režie: Franck Dubosc  
Hrají: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 6. 2. 2025 
Nosič: DVD a MP4 
 

Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář. 
Snaží se svést mladou a krásnou Julii předstíráním, že je tělesně postižený. Ale ta mu představí svou 
sestru Florence na invalidním vozíku. A Jocelynovi se přihodí to, co nečekal. Beznadějně a romanticky 
se do Florence zamiluje. Ale jak jí má prozradit, že jim na procházku stačí jen jeden vozík? 
 
 

Láska na druhý pohled  
Komedie, Francie/Belgie, 2019, 117 min  
Režie: Hugo Gélin 
Hrají: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 23. 2. 2029 
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. 
 
 



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 
Monopol do: 8. 10. 2030 
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. 
 
 

Lída Baarová 
Životopisný/historický/drama, ČR, SR, 2016, 106 min  
Režie: Filip Renč 
Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, 
Simona Stašová, Martin Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 25. 5. 2026 
Nosič: DVD a MP4 
 

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů, považovaných 
za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. 
Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti 
Gustava Fröhlicha, idolu všech německých žen. Ten je nejen partnerem před kamerou, ale stane se i 
jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé 
audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá… 
 
 

Maggie má plán 
Romantická komedie, USA, 2015, 99 min 
Režie: Rebecca Miller  
Hrají: Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 11. 4. 2026 
Nosič: DVD a MP4 (český dabing) 
 

Maggie zatím marně čeká na tu pravou lásku. Nakonec si zvolí plán, že se stane svobodnou matkou. I 
díky této volbě má, jako vždy, pocit dokonalé kontroly nad vlastním životem. Ale i přes tuto pečlivě 
plánovanou „transakci“ však narazí na osud. Maggie se totiž nečekaně zamiluje, a to do Johna, jemuž 
se pro změnu zrovna rozpadá manželství s velmi úspěšnou a egocentrickou profesorkou, a také více 
než trochu drsnou manželkou. A tak Maggie rozjede další ze svých plánů. Tentokráte na osvobození 
Johna z chomoutu. O několik let později, když je Maggie za Johna už provdaná, si uvědomí, že její láska 
k němu vyprchala. A tak přijde s dalším plánem, a to vrátit Johna jeho bývalé manželce. 
 
 

Mapy ke hvězdám  
Drama, Kanada/USA/Německo/Francie, 2014, 111 min 
Režie: David Cronenberg  
Hrají: Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Robert 
Pattinson 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 4. 6. 2026 
Nosič: DVD a MP4 (český dabing) 
 

Dr. Weiss a jeho manželka jsou představiteli hollywoodské rodinné dynastie. On je psychoterapeutem 
pečující o hollywoodské hvězdy. Christina se zase snaží rozvíjet hereckou kariéru jejich třináctiletého 
syna Benjieho, který byl od devíti let na protidrogové odvykací kúře. Dcera Agatha byla pro změnu 
propuštěna z léčebny, kde se léčila z pyromanie. Ta se po návratu stane asistentkou jedné z otcových 
klientek, stárnoucí herečky, která se vyrovnává se slávou své mrtvé matky. Jediným, kdo vidí životy 
hollywoodských hvězd s nadhledem, je řidič limuzíny Jerome. Ale i on touží po filmové slávě. 
 
 



Mars  
Komedie/drama, ČR, 2018, 85 min 
Režie: Benjamin Tuček  
Hrají: Petra Nesvačilová, Tereza Nvotová, Halka Třešňáková, 
Ondřej Doule, Jiří Havelka 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 18. 10. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Doba, kdy byla rudá planeta v módě, dávno minula. Marťanskou stanici udržuje v nouzovém režimu 
robot Bot, ponechaný kdysi na Marsu svému osudu. Přežil pět prachových bouří, četl jen komiks o 
Indiánech a několikrát ho trefil blesk. Už nechce být sám. Ale místo náhradních dílů přiletí česká 
výprava. Turisty přivádí různé důvody, někteří se na Marsu chtějí oženit, jiní jsou přesvědčení, že se 
účastní reality show. Členové expedice jsou tak rozdílné osobnosti, že to mezi nimi brzy začne skřípat 
a robot Bot zatouží po době, kdy lety na Mars dávno vyšly z módy. 
 
 

Mavka: Strážkyně lesa - novinka 
PROGRAMOVÁNÍ: OD 17. SRPNA 2023  
Animovaná dobrodružná komedie, Ukrajina, 2023, 90 min  
Režie: Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 20. 7. 2038 
Nosič: MP4 
 

Mavka - duše lesa - čelí obtížné volbě mezi láskou a svou povinností strážkyně Srdce lesa, když se 
zamiluje do člověka - talentovaného mladého hudebníka. Náš příběh je o magické síle lásky, lásky, 
který umožňuje lidské přirozenosti najít v sobě kouzlo a odhaluje schopnosti a vlastnosti, které člověka 
dostávají za hranice možného a umožňujímu vzdorovat zlu a lidské chamtivosti. 
 
 

Město 44 
Válečný / drama, Polsko, 2014, 127 min  
Režie: Jan Komasa 
Hrají: Józef Pawłowski, Zofia Wichłacz, Anna Próchniak 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 31. 12. 2024 
Nosič: DVD a MP4 
 

Děj filmu Město 44 je postaven na základě skutečných 
událostí. Polské hnutí odporu představované Zemskou armádou (Armia Krajowa) 1. srpna 1944 zahájilo 
ozbrojené povstání, které mělo osvobodit Varšavu z područí nacistického Německa. Naši mladí 
hrdinové pod vedením charismatického vůdce Kobry vytvoří jeden z nejodvážnějších oddílů povstání. 
Jsou svědky i aktéry obětování se a hrdinství, ale i zrady a vraždění. Učí se lásce a zjistí, co je to 
nenávist. Dějiny jim dají krvavou lekci v dospívání. 
 
 

Michael Kocáb - rocker versus politik - 
novinka  
Dokument, ČR, Slovensko, 2022, 102 minut  
Režie: Olga Sommerová 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 10. 11. 2032 
Nosič: již na MP4 a od 10. 2. 2023 na DVD 
 

Celovečerní dokument Olgy Sommerové nabízí portrét 
Michaela Kocába, výrazné osobnosti, hudebníka a politika, který nadále zůstává nepřehlédnutelným 
občanským aktivistou. Výsledkem je portrét muže, který místo očekávatelné „nekompromisní zuřivosti“ 
starého rockera nabízí životní optimismus doprovázený pokorou k úspěchům a sebeironické reflexi 
vlastního chybování a omylů. Rockerství se nepochybně projevuje v tom, že se nejedná o bilanční 
hodnocení vlastního života, ale upřímnou a poctivou snahu popsat princip vzdoru proti totalitě a lásky a 
víry ke svobodě, umělecké a politické. 
 
 



Mimi & Líza: Záhada vánočního světla 
pásmo animovaných filmů pro děti, SR/ČR, 2018, 65 min  
Režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová  
Hlasy: Linda Rybová, David Prachař, Arnošt Goldflam, 
Dagmar Pecková 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 6. 12. 2028 
Nosič: DVD, Blu-ray, MP4 
 

Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale 
obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo 
sedmi krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých 
holčiček. 
 
 

Mimořádná událost 
Komedie, ČR, 2022, 102 min  
Režie: Jiří Havelka  
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav 
Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz, Václav Kopta 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: neomezeně 
Nosič: MP4 
 

Mimořádnou událost způsobí strojvedoucí, který vystoupí z vlaku, aby vyřešil drobný technický problém. 
Bohužel zastavil v protisvahu a vlak mu ujede. 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 neozývá. Mezi pasažéry se šíří 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. 
 
 

Minamata – novinka 

Drama, Velká Británie, USA, Japonsko, SAE, 2021, 115 min 
Režie: Andrew Levitas 
Hrají: Johnny Depp, Hiroyuki Sanada, Jun Kunimura, Minami, 
Ryo Kase, Tadanobu Asano, Akiko Iwase, Bill Nighy 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 31. 7. 2029 
Nosič: MP4  
 

Johnny Depp v roli fotografa, který obětoval všechno, aby svými snímky ukázal pravdu, které se ostatní 
tak báli. William Eugene Smith se proslavil jako jeden z nejuznávanějších fotoreportérů druhé světové 
války. V sedmdesátých letech ale na svou kariéru rezignuje. Změna nastane, když jej časopis Life tajně 
vyšle do japonského rybářského města Minamata. Život je zde totiž po desetiletí ohrožován rtutí, kterou 
do moře vypouští chemická továrna. Smith se ponořuje do místní komunity, dokumentuje svými 
fotoaparáty jejich úsilí žít, jejich tažení za uznání viny a odškodnění. Smith dává svým snímkům 
srdcervoucí lidský rozměr a jeho úkol se mění v poslání. Film vychází ze strhujícího skutečného příběhu. 
 
 

Minuta věčnosti 
Drama, ČR, 2021, 81 min  
Režie: Rudolf Havlík 
Hrají: Jiří Lagmajer, Martina Babišová, David Švehlík 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 30. 9. 2031 
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. 
 
 



Místa 
Drama, ČR, 2014, 108 min 
Režie: Radim Špaček  
Hrají: Vladimír Polívka, Johana Matoušková, Jan Cina 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 17. 9. 2024 
Nosič: Blu-ray a MP4 
 

Příběh o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma klukům, Adamovi a 
Markovi, je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si s životy počít. V tu chvíli do jejich světa 
vstupuje dcera místního prominenta Anna a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu. Zdánlivě nudné 
město před nimi začíná odhalovat spodní proudy. Annin otec má k dceři velmi ochranitelský vztah, a 
když se trojice zaplete do konfliktu, usoudí, že přátelství jeho dcery s Adamem a Markem může být 
nebezpečné… 
 
 

Můj pes Pitomec  
Komedie, Francie, 2019, 106 min  
Režie: Yvan Attal  
Hrají: Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot, 
Adèle Wismes, Sébastien Thiery 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 4. 11. 2029 
Nosič: MP4 
 

Henri, spisovatel ve středních letech, je v krizi: je ženatým otcem čtyř dětí a láska jeho ženy začíná 
ochabovat. Před mnoha lety dosáhl jistého spisovatelského úspěchu, ale ten již nikdy nezopakoval. A 
právě v době, kdy rezignovaně bilancuje se svým životem, se do jeho domu vplíží obrovský, 
nevychovaný a páchnoucí pes. Navzdory všem pokusům celé rodiny vyhodit ho, stane se tento pes, 
kterého pojmenují Pitomec, nejlepším Henriho přítelem. 
 
 

Můj rok se Salingerem 
Drama, Kanada/Irsko, 2020, 101 min  
Režie: Philippe Falardeau 
Hrají: Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 24. 3. 2033 
Nosič: MP4 (české titulky i dabing) 
 

New York, 90. léta. Joanna nastoupila jako asistentka staromódní agentky spisovatele J. D. Salingera, 
autora slavné knihy Kdo chytá v žitě. Všechen čas v práci tráví v malé kanceláři a po práci se vrací do 
bytu, kde není ani umyvadlo. Jejím úkolem je zpracovávat nekonečné množství pošty adresované 
Salingerovi. Jeho čtenáři v dopisech často popisují své osudy, ale k Salingerovi se nikdy nedostanou, 
jejich jediným čtenářem je totiž Joanna. Impulzivně do odpovědí začíná vkládat vlastní myšlenky a 
postoje. Výsledky jsou vtipné i dojemné, Joanna díky nim začíná objevovat vlastní pohled na svět. 
Jednoho dne Joanně zazvoní telefon a ve sluchátku se nečekaně ozve sám J. D. Salinger. 
 
 

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 
Monopol do: 9. 12. 2031 
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. 
 
 



Myši patří do nebe  
Animovaná dobrodružná komedie  
ČR, Francie, Polsko, Slovensko, 2021, 87 min 
Režie: Denisa Grimmová, Jan Bubeníček 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 7. 10. 2031 
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. 
 
 

Myška a medvěd na cestách - novinka 
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. ČERVNA 2023  
Animovaná dobrodružná komedie  
Francie, Lucembursko, 2023, 80 min 
Režie: Julien Chheng, Jean-Christophe Roger 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 7. 12. 2032 
Nosič: MP4  
 

Kdo by neznal upovídanou myšku Celestinu a jejího největšího kamaráda medvěda Ernesta. Tato 
nerozlučná dvojka se vrací v novém veselém i napínavém dobrodružství, které se točí kolem 
Ernestových rozbitých houslí a cestě do jeho rodné země. Když však Ernest a Celestina do Breptánie 
navzdory všem překážkám dorazí, čeká je hodně nemilé překvapení. Něco se zásadně změnilo a 
pokazilo. Jakékoliv hraní na hudební nástroje nebo i jen pouhý zpěv jsou totiž v celé zemi zákonem 
zakázané! Ale Ernest a Celestina se tímto nesmyslem rozhodně nemíní řídit… 
 
 

Na krátko  
Drama, ČR, 2018, 107 min  
Režie: Jakub Šmíd 
Hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa, Petra Špalková, Marta 
Vančurová, Martin Finger  
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 24. 5. 2028 
Nosič: DVD, Blu-ray a MP4 
 

Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, 
jaký svět skutečně je. A zkoušku z dospělosti musejí skládat předčasně. A o dospělých, kteří nevědí, 
jak jim pomoci. Jak by mohli, když nedokážou pomoct ani sobě. Na krátko je drama o chlapci Jakubovi, 
který zjistí, že jeho dosavadní život byla lež. A jemuž nezbude, než okamžitě dospět a se ztrátou iluzí 
se vyrovnat, anebo… skončit špatně. Pomoct mu nemůže ani matka, protože to ona mu lhala. Ani otec, 
který na něj celý život kašlal. Ani sestra, která je ve svých šestnácti také prahu zjištění, že život je úplně 
jiný, než si ho představovala. Autorkou scénáře je spisovatelka Petra Soukupová. 
 
 

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 
Monopol do: 17. 3. 2027 
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. 
 
 



Napětí 
Horor, Velká Británie, 2021, 93 min  
Režie: Corinna Faith  
Hrají: Rose Williams, Shakira Rahman, Charlie Carrick, 
Diveen Henry 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 15. 3. 2031 
Nosič: MP4 
 

Zdravotní sestřičku Val ve zchátralé londýnské nemocnici čeká její první pracovní den. Je ale mladá a 
neprůbojná, proto ji hned vrchní sestra přiřadí noční směnu. A co hůř. Na tuto noc je naplánována 
odstávka proudu. Většina nemocnice je evakuována, zůstávají jen pacienti z jednotky intenzivní péče, 
kteří by převoz pravděpodobně nepřežili, a hrstka zaměstnanců. Zhasínají světla, stíny minulosti se 
prodlužují a v přicházející tmě se probouzí nepředstavitelné zlo. A Val rázem lituje, že na otázku, zda 
se bojí tmy, neodpověděla ano. 
 
 

Nechte zpívat Mišíka 
Dokument / hraný, ČR, 2017, do 100 min 
Režie: Jitka Němcová 
Hrají: Vladimír Mišík, Adam Mišík, Bára Mišíková, Maťo Mišík, 
Radim Hladík, Jan Hrubý, Olin Nejezchleba 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 8. 3. 2027 
Nosič: DVD, Blu-ray a MP4 
 

Životní příběh Vladimíra Mišíka, vynikajícího muzikanta, člověka, který si vždycky stál za svým a 
nenechal se zkorumpovat ani mocí a metály, ani komercí. Svou tvorbou ovlivnil celou generaci umělců 
z hudebního, výtvarného i literárního světa. Je spoluzakladatelem kapely Blue Effect a přes čtyřicet let 
hraje s kapelou Etc. Mišíkův příběh je složen z mozaiky jeho vzpomínání, písní, dobových i osobních 
archivů, z rozhovorů s kolegy, blízkými přáteli a rodinou. Střídání fiktivního prostoru na „Mišíkově 
planetce“ s realitou na planetě Zemi vnáší do filmu rytmus, vtip, hravost a vřelou lidskost. 
 
 

Neutečeš 
Horor, USA, 2014, 100 min 
Režie: David Robert Mitchell 
Hrají: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: neomezeně 
Nosič: DVD a MP4 
 

Jaké by to bylo, kdyby vás po nezávazném sexu místo lehkých výčitek svědomí začaly pronásledovat 
podivné démonické přízraky, které vás budou chtít zabít? Přesně to můžete prožít s hororem Neutečeš. 
Nekonečná noční můra. Přízraky a jejich útoky jsou součástí prokletí, které si jeho oběti předávají sexem 
jako štafetový kolík.  
 
 

Neznámý 
Drama, Rumunsko/ČR/Lotyšsko, 2020, 123 min  
Režie: Bogdan George Apetri  
Hrají: Bogdan Farcaș, Dragoș Dumitru, Vasile Muraru, Ana 
Popescu, Olimpia Mălai  
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 14. 10. 2031 
Nosič: MP4, rumunsky s českými titulky 
 

Policejní inspektor Florian se kvůli vášnivému vztahu k mladé atraktivní Stele dostává do víru událostí 
vedoucích k jeho neodvratnému pádu na lidské dno. Film osciluje na hranici krimi thrilleru, film noir i 
akční podívané. Příběh postupně odhaluje temnou proměnu hlavní postavy a její sestup do pekla, kde 
neplatí žádné morální zákony. 
 
 



Neznámý voják  
Válečné drama, Finsko, Belgie, Island, 2017, 135 min  
Režie: Aku Louhimies  
Hrají: Eero Aho, Aku Hirviniemi, Jussi Vatanen 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 28. 2. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Válečné drama vypráví o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému 
svazu. Stalin a Hitler si v roce 1939 domluvili rozdělení vlivu v sousedních zemích a brzy zahájili i jejich 
porcování. Po Finsku Rusové žádali vydání Karélie ležící na jejich hranicích. V listopadu 1939 vtrhla 
Rudá armáda do Finska, ale i přes převahu nedokázala finskou obranu prolomit. Až po několika 
měsících vybojovali na Finsku část území. V roce 1941 se situace změnila. Německá armáda vtrhla do 
Sovětského svazu a Finsko se rozhodlo vybojovat pohraničí zpět. 
 
 

Nikdy neodvracej zrak 
Drama, Německo, Itálie, 2018, 188 min  
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck  
Hrají: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 4. 12. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Příběh hrdinů je inspirován skutečnými 
událostmi i osobami a překlenuje tři éry německé historie, během nichž malíř Kurt Bartnert prožil své 
dětství v nacistickém Německu, dospíval v komunistickém Východním Německu a svůj umělecký vývoj 
završil v Západním Německu. Florian Henckel von Donnersmarck (držitel Oscara za Životy těch 
druhých) natočil film pod vlivem zájmu o výtvarné umění a po inspirativním setkání s dílem německého 
malíře Gerharda Richtera, jehož život a dílo mu slouží jako jeden z inspiračních zdrojů 
 
 

Ostrov - novinka 
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. KVĚTNA 2023 
Dobrodružná komedie, ČR, 2023, 100 min  
Režie: Rudolf Havlík 
Hrají: Jana Plodková, Jiří Langmajer 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 2. 2. 2033  
Nosič: MP4 
 

Ostrov vypráví o katastrofální dovolené, která pro dva rozhádané manžele skončí několikaměsíční 
robinsonádou na opuštěném tropickém ostrůvku. Pro záchranu jim pak nezbývá, než si začít znovu 
naslouchat a najít k sobě cestu zpátky. Příběh začíná v exotickém resortu, kde jsou Alice a Richard 
konečně po letech na dovolené, jenže věci se zvrtnou. Richard Alici oznámí, že se chce rozvést. 
Exotická dovolená tím okamžitě končí. Alice chce domů, jedno jak. Richard sežene odvoz nákladním 
letadlem, protože nic jiného neletí. Jejich let ale ztroskotá a uvíznou na opuštěném ostrově uprostřed 
oceánu. Katastrofa je sice katastrofa, ale i tak se Alice rozhodne, že budou žít odděleně a rozdělí ostrov 
na dvě poloviny. Jedna je Richardova a druhá její. Netrvá to dlouho a uvědomí si, že aby na ostrově 
přežili, musí spolupracovat a také si vyříkat spoustu věcí. 
 
 

Paříž počká  
Komedie/road movie, USA/Japonsko, 2016, 92 min 
Režie: Eleanor Coppola 
Hrají: Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet, 
Elise Tielrooy, Élodie Navarre 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 27. 3. 2027 
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. 



Pátá loď  
Drama, Slovensko, ČR, 2017, 85 min  
Režie: Iveta Grófová 
Hrají: V. Szamuhelová, M. Bačišin, K. Kamencová 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 6. 4. 2027 
Nosič: MP4 
 

Příběh dětí, které se bezpečněji než doma cítí na ulici, kde hledají záchranné čluny mezi pohádkou a 
drsnou realitou. Jarce je deset a má mámu, která nechce být mámou. Jarka je sama, zoufale hledá 
lásku a nachází ji náhodou, když se rozhodne nahradit matku batolatům, s kterými se ukryje v opuštěné 
zahradní chatce. Spolu s chlapcem Kristiánem si takto vytvoří dětskou rodinu, ukrytou před očima 
dospělých. Svět, který si na chvíli dokázali vytvořit, a pouto, které mezi nimi vzniklo, si odnášejí do života 
jako cosi tajemně čistého a trvalého.  
 
 

Piargy - novinka 
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. DUBNA 2023 
Drama, Slovensko / ČR, 2022, 100 min  
Režie: Ivo Trajkov 
Hrají: Judit Bárdos, Attila Mokos, Lucie Klein Svoboda 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 5. 1. 2038  
Nosič: MP4 
 

Krásná a chudá Juliša se provdá za syna nejbohatšího statkáře v Piargách, a ocitá se tak v rodině, kde 
vládnou velmi tvrdá pravidla. Nejen, že musí čelit nepříjemnému tlaku tchýně, ale nedokáže se ani 
ubránit násilným svodům tchána. Juliša se přesto do manželova otce zamiluje a vzniká tak podivný 
milostný trojúhelník. Tajemství však nezůstává dlouho utajené a všichni z něj zatouží vytěžit nějaký 
prospěch. Julišina sestra, lidé v obci a dokonce i vesnický kněz. Piargy tak žijí hříšným životem, dokud 
jedné masopustní noci úplně nezmizí. Jako by ji čerti odnesli s lidmi, domy i zvířaty. 

  
 

Po čem muži touží 
Komedie, ČR, 2018, 95 min  
Režie: Rudolf Havlík 
Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádej, Táňa 
Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková  
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 24. 1. 2028  
Nosič: DVD a MP4 
 

Charismatický cynik Karel je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho způsob života utrží 
několik ran. Dostane výpověď, bývalá manželka a dcera ho naštvou, neznámá žena mu nabourá auto 
a na jeho místo je dosazena mladá šéfredaktorka. Karel řeší problémy po chlapsku – společně s 
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. Jen fyzicky. Karel se jako Karla musí 
vyrovnat s novým vzhledem, žít v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší? 
 
 

Po čem muži touží 2 
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 s možností titulků pro neslyšící 
 

Volné pokračování je opět humorným pohledem na střet mužského a ženského světa. Irena, 
specialistka na partnerské vztahy neprožívá zrovna dobré období. Nejlepším lékem na trable je vyrazit 
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 pomůže soused, který je 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. 
 



Pojar dětem 
Pásmo krátkých animovaných filmů, ČR, 2016, cca 70 min 
Režie: Břetislav Pojar, Michal Žabka 
Cílová skupina 4 - 7 let 
Monopol do: 10. 11. 2026 
Nosič: DVD, Blu-ray a MP4 
 

Pásmo je složeno z pěti animovaných filmů režiséra Břetislava Pojara z jeho posledního tvůrčího 
období. Psí historie vypráví o malém klukovi, který díky opuštěnému pejskovi kamarády, film Hiroshi 
je o malém japonském chlapci, který se stěhuje za strýcem do hor. O princezně, která se nesmála je 
pohádka o „hloupém“ Honzovi, šikovném automechanikovi, který získá srdce smutné princezny. Čtvrtý 
příběh, Vánoční balada, se odehrává v budoucnosti, kdy malý chlapec dostane k Vánocům kouzelný 
dárek, který změní svět. Snímek Narcoblues je o dětech a nebezpečném svět drog. 
 
 

Polina 
Drama, Francie, 2016, 112 min  
Režie: Valérie Müller, Angelin Preljocaj  
Hrají: Anastasia Shevtsova, Niels Schneider, Juliette Binoche 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 24. 5. 2026 
Nosič: MP4 
 

Polina směřuje na dráhu klasické baletky. Ale když se zúčastní představení francouzského souboru, 
nečekaně ji to rozhodí. Zažije šok. Končí vše, v co dosud věřila. Vzdává se prestižní, ale konzervativní 
scény, odcestuje do Francie k choreografce Lirii Elsaj. Zarputilost Polinu přivede až k posedlosti tancem, 
přesto se nedokáže prosadit. Stále se v povědomí pohybuje v zajetí ruského drilu a nedokáže prosadit 
své jedinečné já. Zoufalá Polina se stěhuje se do Antverp, kde začíná nový život jako servírka v baru. 
Učí se pozorovat život kolem sebe a objevuje v něm novou inspiraci i tanečního partnera. 
 
 

Pračlověk  
animovaná komedie 
UK, Francie, 2017, 88 min  
Režie: Nick Park 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 1. 12. 2029 
Nosič: DVD a MP4  
 

Pračlověk se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných 
jeskyní. Britské studio Aardman Animations v čele s oscarovým režisérem Nickem Parkem po takových 
filmech jako jsou Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun přichází s komedií o střetu civilizací. 
Vyhraje doba kamenná nebo bronzová? 
 
 

Proti vlastní krvi  
Drama, Velká Británie, 2016, 89 min 
Režie: Adam Smith  
Hrají: Michael Fassbender, Brendan Gleeson 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 15. 9. 2026 
Nosič: MP4 
 

Tři generace rodiny Cutlerů žijí jako psanci uprostřed krásného anglického hrabství. V jedné z 
nejbohatších částí Británie bydlí v karavanovém táboře a svůj čas vyplňují bezcílným poflakováním, 
občasným pytláctvím, příležitostnými zlodějinami, plánovanými loupežemi a potyčkami. Neustále se 
pohybují za hranou zákona, jejich okolí je nesnáší a policie po nich tvrdě jde. V čele klanu Cutlerů stojí 
Colby a pevnou rukou udržuje ve své kočovné komunitě tradiční životní styl a zvyky. Colby by rád časem 
předal své vůdcovství synovi Chadovi, ale ten z této vidiny není úplně nadšený. 
 
 



Přes kosti mrtvých  
Drama/thriller, Polsko, ČR, Německo, Švédsko, 
Slovensko, 2017, 128 min  
Režie: Agnieszka Holland  
Hrají: Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav Krobot 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 20. 4. 2027 
Nosič: DVD a MP4 
 

V malé osadě se stane několik záhadných vražd. Hrůza kontrastuje s obecným nezájmem, který 
doprovází vybíjení divoké zvěře v probíhající lovecké sezóně. Janina je nejen milovnicí zvířat, ale také 
ochránkyní všech ‘jiných’ obyvatel Kłodzké kotliny, kde se příběh odehrává. Začínáme postupně 
odhalovat, kdo stojí za prapodivnými vraždami a jak souvisí s vyvražďováním zvěře. Agnieszka Holland 
film natočila na motivy knižního morálního thrilleru spisovatelky Olgy Tokarczuk „Svůj vůz i pluh veď 
přes kosti mrtvých“.  
 
 

Přes prsty 
Komedie, ČR, 2019, 101 min  
Režie: Petr Kolečko 
Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, 
Vojtěch Dyk, Jakub Prachař 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 29. 8. 2029 
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 stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště. 
 
 

Putování se sobíkem 
Rodinný/dobrodružný, Francie, Norsko, 2018, 86 min  
Režie: Guillaume Maidatchevsky  
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 22. 1. 2026 
Nosič: DVD a MP4 
 

Náš hrdina je malý sob a právě se narodil v Laponsku na severu Evropy až za polárním kruhem. Hned 
po narození se dokáže rychle postavit na nohy, stačí mu na to pouhých pět minut. Za dalších pět minut 
se naučí chodit a do čtvrt hodiny umí plavat i pelášit sněhem. Při svém putování potkává další obyvatele 
této nádherné krajiny. Ať již hbitého hranostaje, nebezpečné vlky, chytrého rosomáka, polární lišku, 
chundelatou veverku, tichou sovu nebo vysoko létajícího orla. Průvodcem na sobíkově cestě bude 
Marek Eben, který namluvil český komentář. 
 
 

Rande naslepo  
Romantická komedie, Německo, 2017, 111 min  
Režie: Marc Rothemud 
Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 25. 11. 2026 
Nosič: DVD a MP4 
 

Práce v hotelu – to je sen, který si hýčká Saliya už od dětství. Jako teenager ale začne ztrácet zrak. Zdá 
se, že sen je v troskách. Ale i přes svůj handicap postupně získává větší sebevědomí a odváží se 
přihlásit na stáž do slavného hotelu. Díky přípravě uspěje a místo získá. Jen nepřizná, že tak trochu 
skoro vůbec nevidí. Odhalí jej až jeho kolega Max, který mu pomáhá, aby se vypořádal i s těmi 
nejobtížnějšími situacemi. Saliya se učí nazpaměť všechny trasy, počty schodů, prostírání stolů. Vtlouká 
si do hlavy tvary předmětů, rozmístění věcí na baru, na pokojích pro hosty… I přes svou zrakovou vadu 
si všimne Laury a vypadá to, že kromě zraku navíc ztratí i srdce a bohužel i rozum. Hrozí, že neuspěje 
ani v lásce a ani v hotelu…  
 



Rodinný film 
Drama, ČR, 2016, 95 min 

Režie: Olmo Omerzu 
Hrají: Karel Roden, Vanda Hybnerová, Jenovéfa Boková, 
Daniel Kadlec, Martin Pechlát, Eliška Křenková 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 18. 2. 2026 
Nosič: DVD a MP4 
 

Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po 
oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného „testu“ 
vstoupí další, nečekaně dramatická událost? Na tyto otázky hledá odpovědi ve svém druhém 
celovečerním filmu talentovaný režisér Olmo Omerzu. 
 
 

Romulus a Remus: První král  
Historické drama, Itálie, Belgie, 2019, 123 min 

Režie: Matteo Rovere  
Hrají: Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, 
Massimiliano Rossi, Tania Garribba 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 8. 4. 2029 
Nosič: MP4 
 

Dva pastýři a oddaní bratři Romulus a Remus, se vydávají na pouť, která je vede k tomu, kdy se jeden 
z nich stane zakladatelem největšího města a národa, jaký kdy byl do té doby spatřen. Život druhého 
však je osudem a bohy předurčen jinak, skončí rukou vlastního bratra. 
 
 

Rosa & Dara a jejich velká dobrodružství 
Pásmo animovaných filmů pro nejmenší, ČR, 2015, 62 min 
Režie: Martin Duda, Jakub Kouřil, Alexandra Hetmerová, 
Kateřina Karhánková 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: neomezeně 
Nosič: DVD, Blu-ray a MP4 
 

Pásmo krátkých animovaných filmů pro děti, ze kterých se dozvíte odpovědi na spoustu zajímavých a 
zábavných otázek. Můžete se těšit na velké prázdninové dobrodružství dvou holčiček – Rosy a Dary, 
které doplní mini příběhy, ze kterých se dozvíte odpovědi na spoustu zajímavých a zábavných otázek. 
Dobrodružství Rosy a Dary doplní tři animované filmy s dobrodružnou tématikou. 
 
 

Rozkaz zabíjet  
Akční/horor/sci-fi, Velká Británie, 2016, 99 min 
Režie: Steven Gomez 
Hrají: Vanessa Kirby, Thure Lindhardt, David Ajala 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 1. 9. 2026 
Nosič: MP4 (český dabing) 
 

Akční sci-fi thriller se z blízké budoucnosti, kdy je společnost extrémě závislá na technologiích a člověk 
je postaven proti vražedným strojům. Za těchto okolností je elitní vojenská jednotka vrtulníkem 
dopravena do vzdáleného výcvikového střediska mimo veškerou civilizaci. Zpočátku jednoduchý výcvik 
se však pro kapitána Bukese a jeho semknutou jednotku brzy promění v děsivý boj na život a na smrt. 
Mariňáci totiž zjistí, že je ostrov osídlen nepřítelem, který přesahuje lidské pojetí zla. 
 
 



Řachanda 
Pohádka/komedie, ČR, 2016, 104 min 
Režie: Daniel Miňovský 
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Denisa Pfauserová, 
Aleš Bílík Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský  
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 25. 2. 2026 
Nosič: DVD a MP4 
 

Pohádka o jedné rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Když 
se tahle trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, kterým 
vládne Paní lesa, naučí se od nich to, co je nedokázali naučit lidé. Že tak, jak se chováme k ostatním, 
tak se chovají oni k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Řachanda je příběh plný akce, napětí, 
humoru, kouzel i ponaučení a nechybí samozřejmě ani láska. 
 
 

Řekni to psem 
Pejskařská komedie, ČR, 2022, 85 min  
Režie: Robert Sedláček 
Hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vágnerová, 
Jiří Lábus, Táňa Medvecká, Igor Orozovič 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 7. 7. 2032 
Nosič: MP4 
 

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože nikdy 
žádného psa nechtěla a navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne 
do psího…no, víte čeho….  Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla. 
Naštěstí se proti svému očekávání sblíží nejen se svým psem, ale i s dalšími pejskaři. Od propagátorky 
psích hřišť, přes bývalého barového pianistu rnce, až k Petrovi, z kterého se nakonec možná vyklube i 
něco více než jen její zdánlivě podivínský soused. A to možná díky tomu, že má shodou náhod za pejska 
taky border kolii. Autorkou scénáře je spisovatelka Irena Obermannová. 

 
 

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu  
Animovaná dobrodružná komedie, Rusko, 2016, 89 min 
Režie: Aleksey Tsitsilin 
Hrají (hlasy): Ondřej Rychlý, Martin Písařík, Marta Sovová 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 14. 6. 2027 
Nosič: DVD a MP4 
 

Hrdinkou příběhu je Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila bratra Kaie. Díky tomu se z 
nich staly pohádkové celebrity. Aby si od slávy odpočinuli, vydávají se do hor za trollím kamarádem 
Ormem. Do hor k Ormovi také dorazí Rolan, mladík vyhledávající hrdinské činy, který se v legendách 
dočte o kouzelném trollím Kameni ohně a ledu. A když se k nim ještě připojí pirátka Alfida, je na zmatek 
v trolím království zaděláno. Události se naší partě hodně rychle vymknou z rukou a dá jim spoustu 
práce, než magickým kamenem probuzené síly ohně a ledu zase zkrotí. A možná se Gerdě a Kaiovi 
nakonec podaří nalézt i rodiče unesené Severním větrem a dát celou rodinu zase dohromady. 
 
 

Služka - novinka 
PROGRAMOVÁNÍ: OD 1. KVĚTNA 2023 
Historické drama, Slovensko / ČR, 2022, 110 min  
Režie: Mariana Čengel Solčanská 
Hrají: Dana Droppová, Radka Caldová, Anna Geislerová, Vica 
Kerekes, Karel Dobrý, Zuzana Mauréry, Cyril Dobrý 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 16. 3. 2033  
Nosič: MP4 
 

Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského domu v Praze. Zde se setkává 
s panskou slečnou Resi. Obě jsou stejně staré, ale nacházejí se na opačných pólech společnosti. 
Spojuje je stejné problémy dospívání a citová nejistota a rozhodnou se i díky tomu podlehnout vzájemné 
přitažlivosti bez ohledu na rozdíly v jejich sociálním postavení a národnosti. Zatímco se v roce 1918 svět 
koupe v krvavé válce, Anka s Resi zápasí o právo svobodně žít a milovat. 



Sněhová královna: V zemi zrcadel  
Animovaná dobrodružná komedie, Rusko, 2018, 87 min 
Režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin 
Hrají (hlasy): Marta Sovová, Tereza Bebarová, Ondřej Rychlý, 
Martin Písařík 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 15. 3. 2028 
Nosič: DVD a MP4 
 

V dalším pokračování populární animované série se střetne svět kouzel a kouzelníků s králem 
Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Dokáže mu v tom někdo zabránit? 
Naštěstí je zde odvážná Gerda a po jejím boku překvapivě i Sněhová královna, se kterou Gerda dosud 
neměla nejlepší zkušenosti. 
 
 

Somálští piráti  
Životopisné drama, USA, 2017, 117 min 
Režie: Bryan Buckley 
Hrají: Evan Peters, Al Pacino, Melanie Griffith, Barkhad Abdi 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 12. 7. 2026 
Nosič: MP4 (české titulky) 

 

Film natočený podle skutečných událostí. Po absolvování univerzity v Torontu se Jay Bahadur marně 
snaží uplatnit ve své novinářské profesi. Šance se mu naskytne, když se rozhodne věnovat pozadí 
pirátství v Somálsku. Zajistí si podporu u místních lidí a letí do země zničené občanskou válkou. S 
pomocí tlumočníka Abdího se mu podaŕilo navázat kontakty s místními somálskými piráty a vést s nimi 
rozhovory. Dostává se tak do stále většího nebezpečí. 
 
 

Sonja: Královna ledu  
Životopisné drama, Norsko, 113 min, 2018 
Režie: Anne Sewitsky  
Hrají: Ine Marie Wilmann, Valene Kane, Eldar Skar, Anders 
Mordal, Anneke von der Lippe, Aidan McArdle 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 21. 3. 2029 
Nosič: MP4 (český dabing) 
 

Příběh Sonji Henie, jedné z největších světových sportovkyň a zakladatelce moderního krasobruslení, 
která se v roce 1936 rozhodla dobýt Hollywood a stát se filmovou hvězdou. Její první film překonal 
kasovní rekordy, v roce 1937 se zapsal jako snímek s nejvyšším počtem prodaných vstupenek. Sonja 
se stala nejbohatší ženou své doby, stále obklopenou fanoušky, milenci a rodinou, nikdy nebyla sama. 
S přibývajícím věkem její sláva slábla, ale ona se rozhodla stále pokračovat. Její svět se zhroutil, když 
spadla opilá na rozbředlém ledu v Rio de Janeiru. 
 
 

Srdce na dlani 
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. 
 
 



Srdečně vás vítáme 
Komedie, Francie, Belgie, 2017, 92 min 
Režie: Philippe de Chauveron 
Hrají: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 28.2.2029 
Nosič: DVD a MP4 (český dabing) 
 

Jean-Etienne je velice respektovanou osobností. Tento humanista žije ve svém světě a je dokonale 
odtržen od reality. Což se mu stane osudným, když v televizní debatě, v níž se řeší téma pomoci lidem 
v nouzi, vzdoruje kritikovi, který jej napadá, že v životě se tím není ochoten řídit. A aby to dokázal, vyzve 
jakoukoliv romskou rodinu k soužití u nich doma. Stačí, když zazvoní a budou jeho hosty. A rovnou na 
kameru nadiktuje i adresu. Pak se nemůže divit, že u něj večer zadrnčí zvonek a za vraty stojí usměvavý 
Babik se svou početnou rodinou. Jean-Etiennovi nezbývá nic jiného než svůj slib dodržet. Netuší, že jej 
i jeho rodinu čeká jedna z nejtěžších životních zkoušek a hlavně brutální test míry tolerance, solidarity 
a humanismu. 
 
 

Srdeční záležitost - novinka 
Komedie, Německo, 2022, 100 min  
Režie: Anika Decker 
Hrají: Elyas M’Barek, Lucie Heinze, Peri Baumeister, Linda 
Pöppel, Maren Kroymann 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 21. 6. 2035 
Nosič: MP4 
 

Oblíbený herec Elyas M’Barek, známý učitel ze série filmů Fakjů pane učiteli, se vrací v roli filmové 
celebrity, která se na útěku nečekaně ocitne v poněkud výstředním stand-up klubu na polštáři ve tvaru 
vaginy. Tak začíná jeho seznámení s Friedou, které mu opravdu hodně změní život. Díky ní postupně 
zjišťuje, jak křehká a pomíjivá je sláva a že štěstí může najít tam, kde by ho nejméně čekal. Podaří se 
jim obnovit jeho pověst, zachránit klub a dát opravdové lásce skutečnou šanci? A to vše pod bedlivým 
dohledem užaslé veřejnosti? 
 
 

Staříci  
Drama, ČR, SR, 2019, 85 min  
Režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník  
Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 17. 10. 2029 
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. 
 
 

Strážci majáku  
Drama/thriller, Velká Británie, 2018, 101 min 
Režie: Kristoffer Nyholm 
Hrají: Gerard Butler, Peter Mullan, Connor Swindells, Ólafur 
Darri Ólafsson, Søren Malling, Gary Lewis 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 27. 3. 2029 
Nosič: MP4 (český dabing) 
 

Psychologický thriller inspirovaný skutečnou, dosud nevysvětlenou událostí – záhadou Flannanských 
ostrovů. Tři muži přijíždějí na šesti týdenní směnu, při níž mají střežit maják na malém neobydleném 
ostrově 20 mil od skotského pobřeží. Thomas, James a Donald zahájí svou běžnou, osamělou pracovní 
rutinu. Nedlouho po příjezdu u ostrova ztroskotá veslice s truhlou plnou zlata. Strážci majáku udělají 
rozhodnutí, které změní jejich životy navždy. 



Suburra 
Thriller, Itálie/Francie, 2015, 134 min  
Režie: Stefano Sollima  

Hrají:  Pierfrancesco Favino, Jean-Hugues Anglade 

Přístupnost: do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 11. 1. 2026 
Nosič: DVD a MP4 
 

Řím je město moci, kde zločin hledá co nejpřímější cestu, jak všem vnutit svůj vlastní zákon. Suburra je 
příběhem o velkých penězích roztočených kolem plánované výstavby, která má pobřeží v Ostii proměnit 
v italské Las Vegas. Tento projekt má prosadit zkorumpovaný politik Malgradi. Mechanismus 
mafiánského plánu se ale začíná rozpadat kvůli lidem, kteří žijí na okraji těchto her. Příběh se odehrává 
v sedmi dnech, během nichž se rozpoutá brutální válka, která nakonec do svého mlýnku na maso vtáhne 
vinné i nevinné, zločince, obyčejné lidi, zaprodané politiky i chamtivé kardinály. 
 
 

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 
Monopol do: 20. 2. 2030 
Nosič: DVD a MP4 
 

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 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?  
 
 

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 
Monopol do: 20. 8. 2030 
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… 
 
 

Tátova volha 
Komedie / drama, ČR, 2018, 90 min  
Režie: Jiří Vejdělek 
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Martin Myšička, 
Boleslav Polívka, Emilia Vášaryová, Vilma Cibulková, Eva 
Holubová, Hana Maciuchová 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 8. 3. 2028 
Nosič: DVD a MP4  
 

Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy, má ještě 
stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská 
kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život 
sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým 
veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek a přátel, aby zjistily více … 



Teorie tygra 
Tragikomedie, ČR, 2016, 101 min 
Režie: Radek Bajgar  
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová, Táňa 
Vilhelmová, Pavla Beretová, Jiří Havelka, Jakub Kohák  
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 31. 3. 2026 
Nosič: DVD a MP4 
 

Jan už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička totiž 
nerespektovala žádné jeho přání, v dobré víře, že ona sama lépe než on ví, co je pro něj dobré. Janovi 
začíná být jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena se totiž také řídí přesvědčením, že za štěstí svého 
muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže, nechce, neumí. Jednoho dne 
jej napadne způsob, jak získat zpět vládu nad svým životem. Jan se tak i díky němu vydává na cestu 
za naplněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny. 
 
 

Teenosaurus Rex  
Komedie/drama, Německo, 2017, 91 min 
Režie: Leander Haußmann  
Hrají: Jan Josef Liefers, Harriet Herbig-Matten, Heike 
Makatsch, Detlev Buck, Monika Gruber 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 17. 9. 2028 
Nosič: MP4 (české titulky) 
 

Byla tak roztomilá, sladká… Ale chvíli před svými čtrnáctými narozeninami se z tatínkovy princezny 
Carly stala urážlivá, pubertální příšera. Novinář Hannes Wenger se s tím rozhodl bojovat – vzal si v 
práci volno, aby mohl mít svou holčičku co nejvíc pod kontrolou a držet ji co nejdál od alkoholu, kluků a 
dalších pokušení. Plán se setkává s nepochopením a pro dceru je tím nejtrapnějším otcem na světě. 
Hannesovo odhodlání nechápe ani jeho kamarád Holger, který by se prý jako válečný reportér nechal 
raději zastřelit, než aby musel zůstat doma se svými pubertálními dětmi. Teenosaurus Rex je nová 
komedie od tvůrců oblíbené série Fakjů pane učiteli. 
 
 

Ten dvanáctý 
Drama/thriller/válečný, Norsko, 2017, 135 min  
Režie: Harald Zwart  
Hrají: Thomas Gullestad, Jonathan Rhys Meyers, Mads 
Sjøgård Pettersen, Martin Kiefer, Marie Blokhus 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 27. 3. 2029 
Nosič: MP4 (české titulky) 
 

Píše se rok 1943. V Norsku dvanáct bojovníků odboje přepravuje na rybářské lodi náklad výbušnin. 
Když zakotví na pustém fjordu, jsou zrazeni a napadeni německou minolovkou. Jedenáct z nich je 
zajato, mučeno a zabito. Pouze dvanáctý muž se dostane pryč. Čeká ho ale nejtěžší úkol jeho života. 
Musí zraněný uprchnout do Švédska přes nemilosrdnou severskou divočinu s pronásledovateli v zádech 
 
 

Teroristka  
Komedie / drama, ČR, Slovensko, 2019, 95 min  
Režie: Radek Bajgar  
Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, 
Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 4. 4. 2029 
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." 
 



Ubal a zmiz 
Komedie / krimi, ČR, 2021, 99 min  
Režie: Adam Hobzik 
Hrají: Matouš Ruml, Janek Gregor, Duy Anh Tran, Predrag 
Bjelac, Karel Dobrý, Marek Lambora, Martin Hofmann, Leoš 
Noha 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 8. 7. 2031 
Nosič: MP4 s možností anglických titulků 
 

Bláznivá noční jízda, v níž jde o velké peníze, podivný kšeft s balíkem trávy i o sekání malíčků. Příběh 
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. 
 
 

Už je tady zas 
Satira/komedie, Německo, 2015, 116 min  
Režie: David Wnendt 
Hrají: Oliver Masucci, Fabian Busch, Katja Riemann 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 23. 11. 2025 
Nosič: DVD a MP4 (český dabing) 
 

Hitler se probouzí v dnešním Berlíně. A bilance jeho nové situace není radostná. Válka skončila a to 
porážkou, jeho politická strana neexistuje a chybí mu Eva Braunová. Hitler „své“ město sotva poznává. 
Ale rychle se rozkoukává. Novou kariéru začne v pro něj dosud neznámém světě, v televizi. A to díky 
tomu, že jej považují za naprosto bezchybného imitátora sebe samého. Postupně se stává hvězdou s 
vlastním pořadem. Na cestách po Německu se setkává s mnoha lidmi a některé z nich jeho názory 
nešokují. Führer začíná mít jiné ambice, než jen být zábavným kritikem.  
 
 

Vánoce a spol.  
Komedie / pohádka, Francie, 2017, 99 min  
Režie: Alain Chabat  
Hrají: Alain Chabat, Audrey Tautou, Pio Marmaï 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 1. 10. 2028 
Nosič: DVD a MP4  
 

Co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde Santa naráz o skřítky připravující dárky? Všichni 
totiž najednou záhadně onemocní. Je to naprostá katastrofa, kterou musí Santa zachránit výletem pro 
léky až na Zemi, kde na něj číhají nečekané překážky, hlavně v podobě nic nechápajících lidí, když 
důstojně vstoupí do lékárny. Poměrně rychle a nedobrovolně se díky nedorozuměním přesune na 
policejní stanici a poté dokonce i do cely předběžného zadržení. Naštěstí si v této nezáviděníhodné 
situaci dokáže najít nové spojence, s jejichž pomocí se mu snad podaří kouzlo Vánoc zachránit. 
 
 

Vánoční příběh - novinka  
Komedie, ČR, 2021, 123 min  
Režie: Irena Pavlásková 
Hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Oldřich 
Kaiser, Jana Plodková, Hynek Čermák, Jaroslav Plesl, Anna 
Fialová, Vladimír Polívka, Sára Sandeva, Pavel Kříž 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 24. 11. 2032 
Nosič: MP4 
 

Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Film plný nečekaných 
situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá 
herečka Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn ztvárněný Karlem Rodenem řeší svoji prostořekost 
a přítelkyni. U Pazderků se zase probírají nezvaní hosté a vzájemné vztahy, ale u svátečního stolu se 
nakonec sejdou. Na horách se svátky rozhodne oslavit rodina Hynka Čermáka, a tak si zasněžené 
závěje užije i Jana Plodková, Jan Nedbal či Sára Sandeva. 
 



Vita a Virginia  
Drama, Irsko, Velká Británie, 2019, 110 min  
Režie: Chanya Button  
Hrají: Gemma Arterton, Elizabeth Debicki, Isabella Rossellini 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 30. 4. 2029 
Nosič: MP4  
 

Příběh z v prostředí bohémské smetánky v Anglii dvacátých let minulého století. Vita Sackville-Westová 
je neomalená aristokratická manželka diplomata, která se nehodlá omezovat a vzdorovitě usiluje o 
skandál skrze aférky se ženami. Když ovšem potká vynikající, ale utrápenou Virginii Woolfovou, je 
výstřední genialitou a záhadným půvabem slavné spisovatelky okamžitě uchvácena. Tak začíná vášnivý 
vztah poznamenaný spalující touhou, intelektuálními hříčkami a destruktivní žárlivostí, který obě ženy 
od základů změní a inspiruje Virginii k napsání jednoho z největších děl. 
 
 

Vlastníci 
Komedie/drama, ČR, Slovensko, 2019, 96 min 
Režie: Jiří Havelka 
Hrají: T.Ramba, V.Kotek, D.Havlová, J.Lábus, P.Tomicová, 
O.Malý, K.Melíšková, K.Hádek, S.Majer, A.Polák, D.Novotný 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: neomezeně 
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… 
 
 

Vratislav Effenberger  
aneb Lov na černého žraloka 
Dokumentární film s hranými prvky, ČR, 2018, 85 min  
Režie: David Jařab  
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 8. 11. 2028 
Nosič: DVD, Blu-ray, MP4 
 

Dokumentární film s hranými prvky věnoval režisér David Jařab jedné z nejvýznamnějších postav 
českého surrealismu. Effenberger je básník a teoretik, jehož tvorba odráží svébytný přístup k realitě 
totalitního Československa, ale i nesmlouvavé postoje k celé euro-atlantické civilizaci. Po odchodu 
Toyen a Jindřicha Heislera do exilu a po smrti nejvýznamnější osobnosti první fáze surrealismu Karla 
Teigeho, stává se vůdčí osobou, organizátorem, ale i reformátorem surrealistického hnutí u nás. 
 
 

Z Paříže do Paříže  
Drama, Francie, Kanada, 2017, 110 min  
Režie: Christian Duguay  
Hrají: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial Palmieri, Patrick Bruel, 
Elsa Zylberstein, Christian Clavier 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 12. 1. 2024 
Nosič: DVD a MP4 
 

Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na jih Francie. Neprožívají však obyčejné klukovské 
dobrodružství – jsou totiž židé a žijí v nacisty okupované zóně. Jejich cesta je jedinou možností, jak si 
můžou zachránit život. Film byl natočen podle stejnojmenné autobiografické předlohy Josepha Joffa, 
který vypráví tento napínavý a dojímavý příběh ze svého života bez veškeré sentimentality. Malí 
hrdinové si totiž dokázali uchovat dětství, v němž zůstalo místo i na klukovská dobrodružství. 
 
 



Zahradnictví: Dezertér 
Tragikomedie, ČR, SR, Polsko, 2017, 115 min  
Režie: Jan Hřebejk 
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa 
Geislerová, Martin Finger, Karel Dobrý, David Novotný 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 28. 9. 2027 
Nosič: DVD a MP4 
 

Dezertér je druhá část trilogie Zahradnictví. Příběh se odehrává na pozadí událostí v letech 1947-1953. 
Hlavní roli zde hraje majitel noblesního kadeřnického salonu Otto a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. 
Podnik je naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou 
manželkou a jejími sestrami. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po 
únorovém puči. Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát 
jsou však důsledky fatální… 
 
 

Zahradnictví: Nápadník  
Romantická komedie, ČR, SR, Polsko, 2017, 113 min  
Režie: Jan Hřebejk  
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Aňa Geislerová, Martin 
Finger, Filip Březina, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel 
Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová, Sabina Remundová  
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 16. 11. 2027 
Nosič: DVD a MP4 
 

Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Příběh 
filmu se odehrává na konci 50. let a s tragikomickým nadhledem vykresluje střet mezi předválečnou a 
poválečnou generací. Každá tato generace má svoji představu o tom, jak k štěstí dojít a jisté je, že si k 
němu musí cestu vybojovat cestu sama. 
 
 

Zahradnictví: Rodinný přítel  
Milostné drama, ČR, SR, Polsko, 2017, 130 min  
Režie: Jan Hřebejk 
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří 
Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 15. 11. 2027 
Nosič: DVD a MP4 
 

Rodinný přítel je první z filmů trilogie Zahradnictví. Tři mladé ženy a jejich dvě děti čekají během 
německé okupace na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému 
společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří. „Tento film je příběhem lásky, která 
nesměla být naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, 
rodičích a dětech,“ prozradil Petr Jarchovský. 
 
 

Zakletá jeskyně  
Pohádka, ČR / Slovensko / Maďarsko, 2022, 98 min  
Režie: Marianna Čengel Solčanská 
Hrají: Táňa Pauhofová, Karel Dobrý, Ondřej Kraus, Dominick 
Benedikt, Martina Zábranská, Petra Dubayová, Marko Igonda 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 2. 6. 2032 
Nosič: MP4 
 

Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné poklady. Je mezi 
nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však i drahokamy, ale toho, kdo by chtěl 
některý z nich odnést, postihne dávná kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném 
drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování sestry Ady nedokáže svou touhu překonat. Její 
lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého 
království a postihnou i Lenu. 
 
 



Zakleté pírko 
Pohádka, ČR, 2019, 94 min 
Režie: Zdeněk Troška  
Hrají: Anastasia Chocholatá, Lukáš Pavlásek, Petr Urban, 
Lucie Polišenská, Šárka Vaculíková, Sara Sandeva 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 2. 1. 2030 
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. 
 
 

Zlato 
Thriller, Austrálie, 2022, 97 min 
Režie: Anthony Hayes 
Hrají: Zac Efron, Susie Porter, Anthony Hayes 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Monopol do: 7. 7. 2031 
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… 
 
 

Zloději zelených koní 
Drama, ČR, 2016, 90 min 
Režie: Dan Wlodarczyk  
Hrají: Pavel Liška, Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 8. 9. 2026 
Nosič: DVD a MP4 
 

Geolog Pavel a zemědělec Kačmar se živí jako nelegální kopáči vltavínu, zelených polodrahokamů z 
jižních Čech. Ten první proto, aby nebyl závislý na manželce Karolíně, ten druhý, aby uživil rodinu. 
Existence na hraně zákona jim dává peníze, svobodu a nezávislost, ale také vyžaduje těžkou fyzickou 
dřinu. Dřou, riskují, utíkají. Při kopání jde totiž i o život. Karolína chce, aby Pavel nechal kopání. Ukáže 
se však, že Karolína má i další důvody, které se už zdály být pohřbeny v minulosti, minulosti, která se s 
vltavíny znovu vyplavila na povrch. Film vznikl na motivy románu Jiřího Hájíčka. 
 
 

Známí neznámí 
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 
Monopol do: 31. 3. 2032 
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. 



Zpráva o záchraně mrtvého  
Drama, ČR, Slovensko, Francie, 2021, 90 min 
Režie: Václav Kadrnka 
Hrají: Vojtěch Dyk, Zuzana Mauréry, Petr Salavecý 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 25. . 2032 
Nosič: MP4  
 

Otec po silné mozkové mrtvici upadne do kómatu. Matka a Syn najednou stojí nad jeho bezvládným 
tělem. Osoba, kterou milují, je znenadání daleko a nikdo neví, jestli se někdy vrátí zpátky. Lékaři jim 
mnoho nadějí nedávají. Matka a Syn soustředí všechny své síly a začínají jednat. Pokorně přijímají 
diagnózu, ale vzdorují konečnému verdiktu. U Otcova lůžka hledají ta správná slova, která by mu řekli. 
Nejprve mluví k jeho bezvládnému tělu, později pochopí, že musí svá slova směřovat do mnohem větší 
dálky. Snaha vrátit Otce zpět do života je nutí k tomu, aby překonali strach a přijali akt vzkříšení. 
 
 

Zrodila se Astrid  
Životopisný, 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 
Monopol do: 14. 1. 2029 
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. 
 
 

Ztraceni v ráji 
Komedie/road movie, Švýcarsko, ČR, 2021, 75 min 
Režie: Fiona Ziegler  
Hrají: Dominique Jann, Hana Vagnerová, Ivan Pokorný, Andri 
Schenardi, Vratislav Brabenec, Robert Nebřenský 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
Monopol do: 18. 11. 2031 
Nosič: MP4  
 

Komediální road-movie o střetu dvou světů i generací. Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale 
rozhodl se opustit tamější buržoazní svět, kam příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do Prahy, 
odkud jeho otec naopak v roce 1968 emigroval. Evžen se stále není zcela schopen postavit 
dominantnímu otci, pro kterého je Česko a Praha dávno zapomenutá minulost. Jediné, na čem mu 
záleží, je dobrá pověst a slušně vydělávající soukromá zubařská praxe v Bernu. Evžen naopak v Praze 
provozuje vysněný hudební klub, zažívá tu osudovou lásku, ale i osudové neštěstí, a nakonec to vypadá, 
že se bude muset do Švýcarska přece jen na chvíli vrátit… 
 
 

Ztratili jsme Stalina  
Komedie, Velká Británie, Francie, 2017, 106 min  
Režie: Armando Iannucci 
Hrají: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, 
Jason Isaacs, Michael Palin, Olga Kurylenko 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Monopol do: 27. 11. 2027 
Nosič: DVD a MP4  
 

Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o 
nástupnictví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého strachu a začíná ta pravá podívaná. Jestli 
se vám to nezdá jako dostatečně důvtipná zápletka, tak věřte, že film Ztratili jsme Stalina ve své 
tragičnosti a schopnosti utahovat si z velkých věcí je vtipný velmi. V Rusku tento film zakázali. 
 
 



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 
Monopol do: 31. 11. 2029 
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. Marcela čelí průšvihům svých tří synů a jejich otec ji neumí požádat o 
ruku. Bára touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla tatínka. A Kačka sice chlapa má, ale ten má 
manželku. Věra proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a 
komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu. 
 
 

Život kotěte - novinka 
PROGRAMOVÁNÍ: OD 15. ČERVNA 2023 
Rodinný / dobrodružný, Francie, 2023, 83 min  
Režie: Guillaume Maidatchevsky  
Hrají: Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero, Lucie 
Laurent 
Přístupnost: pro všechny 
Monopol do: 3. 3. 2033  
Nosič: MP4 
 

Zvědavé kotě teprve objevuje život na pařížských střechách, ale jeho osud se rychle změní, když se ho 
ujme desetiletá Clémence. Společně odjíždějí z Paříže na prázdniny do Vogéz. Zde na venkově objeví 
svobodu a přírodu, ale také nebezpečí života daleko od města. Kočička je zábavná, dojemná, 
nepředvídatelná, překvapivá, záhadná i znepokojivá, nikoho nenechá lhostejným. Je ideálním 
parťákem, zvídavým, trpělivým, nesoudícím a především hravým. Příhody a nečekaná setkání, které 
Clémence a její chlupaté kotě na venkově zažijí, změní jejich život. 
 
 


