
PREMIERE CINEMAS PRAHA HOSTIVAŘ
NEJMODERNĚJŠÍ MULTIKINO V PRAZE



Vážení pedagogové,

nejmodernější multikino v Praze, Premiere Cinemas Praha Hostivař, pro vás opět připravilo 

pestrou nabídku školních projekcí.

BONUSY POUZE PRO ŠKOLNÍ SKUPINY
• Pro pedagogy je vstup zdarma, každý pedagog navíc za každých 10 žáků ve své skupině 

 získá 1 VIP vstupenku pro soukromé využití (vlastní volba filmu, termínu a času promítání).

• Pro školní skupiny je připraveno speciální výhodné menu v hodnotě 69 Kč (malý nápoj a malý popcorn).

• Pro pedagogy káva zdarma.

• Možnost promítání staršího filmu (nad 60 osob za zvýhodněnou cenu již od 79 Kč)

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Zvýhodněné vstupné od 99 Kč (ceny se liší podle stáří filmu a jsou určovány po dohodě s filmovým distributorem)

Minimální počet studentů 15

Těšíme se na vaši návštěvu!

Aktuální nabídku filmů, které právě promítáme, naleznete  
na našich internetových stránkách www.premierecinemas.cz.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: martin.soltys@premierecinemas.cz
Kontaktní osoba Martin Šoltys
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VYBRANÉ PREMIÉRY

Želvy Ninja 2
Akční / dobrodružný / komedie / fantasy / sci-fi   
Premiéra 2. 6. 2016
Město New York už zase potřebuje zachránit, a tak se 
ze stok vynoří čtyři zmutovaní želví kamarádi, aby znovu 
zastavili Trhače a jeho kumpány. Jejich hrdinské kousky 
prokládané zaslouženou pizzou dokumentuje sexy repor-
térka April. Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael 
jsou tady opět s námi a jejich příběhy pokračují!

Alenka v Říši divů: 
Za zrcadlem
Dobrodružný / rodinný / fantasy    
Premiéra 26. 5. 2016
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci  
a strávila několik posledních let na divokých vlnách 
světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návra-
tu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se 
dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu 
shledá se svými starými známými: Bílým králíkem, hou-
seňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým 
Kloboučníkem.

Kniha džunglí
Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy    
Premiéra 21. 4. 2016
Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě vycho-
vané v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází 
hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené člo-
věkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako ohrožení 
a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští 
svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou 
poznání. 

Angry Birds ve filmu
Animovaný   
Premiéra 12. 5. 2016
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak veli-
ce šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý  
opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří  
v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když 
však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle 
nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj 
ostrov před nimi zachránit.

Orel Eddie
Životopisný / Komedie / Drama / Sportovní 
Premiéra 14. 4. 2016
Michael Edwards touží už od dětství stát se olympio-
nikem a reprezentovat Velkou Británii. A tak malý Mi-
chael vyzkouší mnoho různých olympijských disciplín, 
aby sebe i své okolí ujistil o nedostatku jakéhokoliv 
sportovního talentu. Většina lidí by to už dávno vzda-
la, ale Michael takovým měkkotou není. Jeho poslední 
šancí jsou skoky na lyžích, a to především díky tomu, 
že v Británii není moc skokanů s olympijskými ambice-
mi. Michael v roce 1988 v Calgary vstoupí do olympij-
ských dějin jako nezapomenutelný „Orel Eddie.“

Premiere Cinemas Praha Hostivař, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10
Doprava: zastávka Na Groši – autobus 101, 122, 175, 177, 181 a tramvaj 22 a 26,

zastávka Obchodní centrum Hostivař – autobus 101 a 177. Více na www.premierecinemas.cz. 2

X–Men: Apokalypsa
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi    
Premiéra 19. 5. 2016
Nevhodný mládeži do 12 let
Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse, 
první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa X-Menů 
načerpal sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným 
a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech a je rozča-
rovaný ze světa, který nachází. Rekrutuje tým mutantů 
včetně zklamaného Magneta s cílem nastolit nový světový 
řád, kterému chce vládnout. Osud Země tak visí na vlásku. 
Raven s pomocí profesora X stane v čele týmu mladých 
X-Menů, aby společně zastavili svého největšího nepřítele 
a zachránili lidstvo před úplným zánikem.
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POHÁDKY

Řachanda
Žánr: Pohádková komedie (2016)
Pohádka o jedné rozmazlené princezně a dvou kamará-
dech, 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, nau-
čí 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.

Kung Fu Panda 3
Žánr: Animovaný / Dobrodružný / Komedie (2016)
Před pandím bojovníkem stojí nová velká výzva. Poův 
učitel Sifu jej totiž seznámí s úkolem, který jej má 
ještě více zdokonalit v umění kung-fu: Po se musí 
stát učitelem. A to je právě ten úkol, z kterého má 
Po strach. Pak jako vichřice proletí celou Čínou pa-
douch Kai a pomocí nadpřirozených schopností za-
čne porážet všechny mistry kung-fu. Po musí dokázat 
nemožné: stát se dobrým učitelem a vyškolit v umění 
kung-fu celou partu legraci milujících, těžkopádných 
pandích příbuzných a proměnit je ve společenství 
Kung Fu Pand.

Mimoni 
Žánr: Animovaný / Komedie (2015) 
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žlu-
ťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slou-
ží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší 
animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně 
a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy 
jejich vlastního příběhu. 

Alvin a Chipmunkové: 
Čiperná jízda
Žánr: Komedie (2015)
Nový příběh čiperných veverek Alvina, Simona a Theo-
dora začíná tradičně: velkým nedorozuměním. Dosta-
nou totiž podezření, že Dave, jejich velký člověčí kama-
rád, chce požádat svou přítelkyni o ruku. A oni touto 
svatbou získají jednoho naprosto příšerného, vyženě-
ného bratra Milese a navíc je Dave možná nakonec  
i úplně opustí. Proto tuto žádost o ruku musí překazit, 
aby zabránili naprosto příšerné katastrofě. 
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Snoopy a Charlie Brown. 
Peanuts ve filmu.
Žánr: Animovaný / Komedie (2015)
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího 
kamaráda na světě? A především jediného pejska, 
který dokáže ze svého, tak trochu hodně mimózního 
páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu. 
A že to není zrovna snadné. Charlie Brown je totiž 
pro změnu nejslavnější světový outsider, kterému se 
i v těch zdánlivě nejméně nebezpečných situacích 
přihodí vždy něco naprosto tragického, nebo aspoň 
směšného.

SpongeBob ve filmu: 
Houba na suchu
Žánr: Animovaný / Komedie (2015)
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí 
v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého 
kraba. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho 
milují děti na celém světě, protože je tělem i duší dob-
rodruh, který ke všemu přistupuje s humorem, někdy 
pořádně svérázným. Jak napovídá název, v tomhle fil-
mu ho patrně humor přejde, protože se ocitne v pro něj 
naprosto šokujícím prostředí – tedy na souši. 
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Malý princ
Žánr: Animovaný / Fantasy (2015)
Malý princ je první celovečerní animovaná adaptace slav-
ného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední 
postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží 
připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší trochu 
excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec, který holčičce 
představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou před-
stavil Malý princ. Ve světě, kde vše je možné, začne pro 
malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti, 
na které znovuobjeví své dětství a zjistí, že skutečně může-
me vidět jen srdcem.

V hlavě
Žánr: Animovaný / Dobrodružný / Drama 
/ Rodinný (2015)
Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, 
která je vytržena ze svého starého života poté, co se její 
otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat, není žád-
nou výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána 
svými emocemi – Radostí, Strachem, Hněvem, Znechu-
cením a Smutkem. Emoce žijí v Řídícím centru, centrále 
uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s ná-
strahami všedních dní. 

Robinson Crusoe: 
Na ostrově zvířátek
Žánr: Animovaný / Dobrodružný / Komedie (2016)
Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek 
Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život 
sní, že bude objevovat svět. Po strašlivé bouři najde Úterý 
na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem Ro-
binson Crusoe. 

Popelka
Žánr: Dobrodružný / Drama / Rodinný / Romantický / 
Fantasy (2015)
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky, jejíž 
otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Elka 
má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své 
nové maceše a jejím dvěma dcerám chovat vstřícně. 
Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že 
je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny. 
Zanedlouho se z ní stane obyčejná služka, věčně 
umouněná od popela, které ostatní posměšně říkají 
Popelka. 

Proč jsem nesnědl 
svého taťku
Žánr: Animovaný / Rodinný / Komedie (2015)
Napínavý příběh Edwarda, staršího syna krále Pralidí,  
který se narodil příliš maličký a byl proto svým kmenem 
zatracen. Vyrostl v izolaci pod ochrannou svého přítele
Iana. Neuvěřitelně geniální Edward objeví tajemství 
ohně, lovu, moderního způsobu bydlení, lásky a do-
konce naděje. A protože je od přírody velkorysý a chce  
se o vše podělit, zvrátí veškeré zavedené pořádky  
a dovede svůj Pralid vstříc skutečné lidské existenci  
– kde sníst něčího taťku prostě není v pořádku.

Zootropolis: Město zvířat
Žánr: Animovaný / Akční / Dobrodružný 
/ Komedie / Rodinný (2016)
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako 
žádné jiné. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí 
pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, 
kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří 
slon nebo malá myška. Když však do města dorazí op-
timistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním 
králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat 
není žádná legrace. 



ČESKÁ HISTORIE

Husiti   
Žánr: Animovaný / Komedie (2013) 
Animovaná komedie režiséra Pavla Koutského (režisé-
ra populárního cyklu Dějiny udatného českého národa) 
hravě boří mýty o husitské éře, když na piedestal his-
torie místo kazatele a vojevůdce staví dva neskutečné 
poplety, kteří se proti své vůli stali hrdiny své doby. 
Mlhoš je nemajetný šlechtic a Záboj chudý odjakživa. 
V jedné pražské hospodě je svedla dohromady náho-
da. Jako ideální pěšáky pro svou rafinovanou šacho-
vou partii si je vybere Čeněk z Vartemberka, nejvyšší 
český purkrabí. Když je najme, aby zavezli Husa na 
kostnický koncil, netuší, že nastartuje lavinu, která 
nakonec možná smete i jeho.
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Jak jsme hráli čáru
Žánr: Rodinný / Dobrodružný (2014)
Pod řekou Moravou prý vede tunel, kterým se dá 
zdrhnout do Rakouska. Jen je potřeba ho najít. Na 
životě na československo-rakouském pomezí v še-
desátých letech minulého století ležela těžká deka, 
asi jako v každém „citlivém“ pohraničním pásmu. 
Hlavní hrdina filmu režiséra Juraje Nvoty Jak jsme 
hráli čáru má tu výhodu, že kvůli dobrodružným vý-
pravám, rvačkám se spolužáky a prvním láskám at-
mosféru doby a místa tolik nevnímá.

Lída Baarová
Žánr: Životopisný / Historický / Drama (2016)
Nevhodné pro děti do 12 let
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do 
berlínských filmových ateliérů Babelsberg, 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, tehdejšího 
idolu všech německých žen. Ten je nejen jejím partnerem 
před kamerou, ale stane se i jejím milencem. Obdiv ne-
skrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baaro-
vou pozve k soukromé audienci na Říšském kancléřství. 
Hvězda Baarové strmě stoupá.

Já, Olga Hepnarová
Žánr: Životopisný / Drama / Historický 
/ Psychologický (2016)
Nevhodný mládeži do 15 let
Film Já, Olga Hepnarová je příběhem mladé ženy, 
která v roce 1973 nasedla do nákladního auta  
a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za 
akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý život 
ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední žena 
na území Československa popravena. Snímek je 
existenciálním dramatem Olgy Hepnarové, je příbě-
hem osamělého člověka vymezujícího se proti větši-
nové společnosti, příběhem, který vyústí v tragédii 
a nemá vítěze ani poraženého. 

Konfident 
Žánr: Drama / Historický (2012)
Nevhodný mládeži do 12 let
Hrdina filmu Adam pracuje po absolvování základní  
vojenské služby jako dispečer na sportovním letišti 
poblíž někdejší západní hranice Československa, kde 
prožívá i vojenskou invazi v srpnu 1968. Aniž si to teh-
dy sám uvědomí, právě tam začíná jeho dramatický pří-
běh... Aby zachránil svou lásku Evu proti represím StB, 
podepíše „smlouvu s ďáblem“.



SVĚTOVÁ HISTORIE

Nezlomný 
Žánr: Drama (2015)
Nevhodné pro děti do 12 let
Některé životní příběhy se stanou trvalou inspirací a jeden 
prožil i americký olympionik, válečný letec, trosečník a za-
jatec Louis Zamperini. Louis to dotáhl až do amerického 
olympijského týmu na hry v Berlíně, kde v běhu ohromil  
i Hitlera. O pár let později útočil na jeho japonského spo-
jence jako člen posádky bombardéru. Když se jeho stroj 
zřítil do oceánu, byl Louis jedním ze tří členů posádky, kteří 
přežili. 47 dnů strávil v člunu, než ho zachránila kolem plu-
jící loď. Bohužel japonská. Louis se ocitl v táboře, který při-
pomínal peklo na zemi. V japonských zajateckých táborech 
prožil dva roky, trýzněn hladem, otrockou prací i dozorci. 
lidských životů.

Most špionů
Žánr: Životopisný / Thriller / Drama (2015)
Nevhodné pro děti do 12 let
Příběh filmu se odehrává v období vrcholící studené vál-
ky. Jeho hlavní hrdina James Donovan, řadový právník  
z Brooklynu, se ocitne uprostřed války špiónů, když ho 
CIA vyšle na téměř nesplnitelnou misi: má vyjednat vý-
měnu zatčeného ruského špióna za zajatého americké-
ho pilota, který byl ve výzvědném letadle U-2 sestřelen 
nad Sovětským svazem. A navíc je tu ještě v Berlíně 
vězněný americký student.
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Spotlight
Žánr: Životopisný / Historický 
/ Thriller / Drama (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams  
a Liev Schreiber v hlavních rolích skutečného příběhu, 
ve kterém reportéři amerického deníku The Boston 
Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých 
představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad 
pouze na pár obviněných duchovních, ale otřásl celou 
katolickou církví. 

12 let v řetězech
Žánr: Drama / Životopisný / Historický (2014)
Solomon Northup měl milující rodinu, dobrou prá-
ci, talent, majetek, svobodu i právo na život. Žil 
idylický středostavovský život jako většina z nás. 
V jeden jediný nečekaný moment ale o to všech-
no přišel. Skončil jako otrok spoutaný v řetězech 
a jeho jediným osudem se stala dřina na plantáži 
„pod bičem otrokáře“. Přesně to se v roce 1841 při-
hodilo Američanu Solomonu Northupovi, který svůj 
skutečný příběh zachytil v autobiografické knize 12 
Years a Slave. 

Saulův syn
Žánr: Drama (2015)
Nevhodný mládeži do 15 let  
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvě-
timi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském 
Židovi a příslušníkovi tzv. Sonderkommanda, jehož 
členové byli od ostatních osvětimských vězňů zpra-
vidla izolováni a měli na starosti ty nejstrašnější 
práce. Saul chce uprostřed mašinérie průmyslové-
ho vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního 
syna. 

Kód Enigmy
Žánr: Válečný / Životopisný (2014)
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vlou-
pání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika
Alana Turinga. Namísto pachatele však v poutech od-
vedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuál-
ních přestupků a čekal ho zničující soudní proces. Té-
měř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde o válečného 
hrdinu, který se spolu s týmem podílel na prolomení 
kódu legendárního německého šifrovacího stroje Enig-
ma. Film vypráví příběh matematického génia, který 
díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světo-
vou válku a zachránil tak tisíce lidských životů.
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Poutník - nejlepší příběh 
Paula Coelha 
Žánr: Životopisný / Drama (2014)
Nevhodné pro děti do 12 let 
Paulo Coelho je jedním z nejznámějších spisovatelů 
všech dob. Ale jeho mládí nebylo tak přímočaré a snad-
né jako souhrn jeho spisovatelských úspěchů. Coelhova 
mladická bilance by zněla: pokus o sebevraždu, tři po-
byty v ústavu pro duševně choré a tvrdé střety ve všech 
představitelných konfliktech. Rebelské mládí prožil v 
Brazílii v 60. a 70. letech, tedy v prostoru a čase stojí-
cím mezi dobrem a zlem. Nepochopený kluk a rebelující 
mladík se změnil v muže, který jde za svým snem: stát 
se uznávaným spisovatelem.

Zlodějka knih 
Žánr: Válečný / Drama (2014)
Nevhodné pro děti do 12 let 
Snímek Zlodějka knih je adaptací bestselleru spisovate-
le Markuse Zusaka. Příběh vypráví o dívce Liesel, která 
se během druhé světové války dostane do pěstounské 
rodiny, aby zde začala nový život. Liesel se snaží zapad-
nout – doma i ve škole, kde si z ní však spolužáci uta-
hují, protože neumí pořádně číst. Liesel je odhodlaná 
situaci změnit a získá k tomu pomoc svého dobrosrdeč-
ného nového tatínka….Zlodějka knih je o hledání krásy 
i za těch nejošklivějších podmínek. Jedním z ústředních 
témat příběhu je, že Hitler ničí lidi svými slovy a Liesel 
tato slova krade zpět a píše jimi svůj vlastní příběh.

Dobrý voják Švejk
Žánr: Komedie / Válečný (1956) 
V roce 1957 natočil dvoudílnou a dodnes neznámější 
adaptaci Haškova slavného románu režisér Karel Steklý. 
Její první část (Dobrý voják Švejk) zpracovává první díl 
románu a vy se tedy můžete setkat s Josefem Švejkem, 
pražským obchodníkem se psy a sledovat jeho osudy od 
chvíle, kdy je po sarajevském atentátu zatčen, vyšetřo-
ván a po čase přes diagnózu notorického blba povolán 
do armády. 

Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel 
Žánr: Dobrodružný (2013)
Nevhodný mládeži do 12 let
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, 
kde v tomto věku tráví svůj zbývající čas, pro něj 
chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální 
stařík ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má 
docela jiné plány. Rozhodne se pro útěk. Poté, co 
vyleze z okna, se vydává na úžasný a naprosto ne-
předvídatelný výlet.

Ostře sledované vlaky 
Žánr: Komedie / Drama (1966)
Nevhodný mládeži do 12 let
Film Ostře sledované vlaky natočil Jiří Menzel podle 
stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Děj se ode-
hrává za druhé světové války, v době, kdy se lidské 
vlastnosti projevují stejně jako v době hlubokého 
míru, jenom jsou v konfrontaci s válečným děním 
lépe vidět. Vypráví příběh mladičkého eléva Miloše 
Hrmy, který na malé železniční stanici přes své mi-
lostné problémy dospívá na práh mužství.

Marťan 
Žánr: Sci-Fi / Akční / Dobrodružný (2015)
Nevhodný mládeži do 12 let
Astronaut Mark Watney během mise na Mars málem za-
hynul v prašné bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil 
v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil a ocitne se tak 
omylem sám na nepřátelské planetě. 
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Příběh Marie 
Žánr: Drama (2014) 
Příběh Marie vypráví o dívce, která se naučila normál-
ně žít, ač byla od narození hluchá a slepá. Tento malý 
zázrak se odehrál ve Francii na konci 19. století. Marie 
Heurtinová se narodila nevidomá a neslyšící a ani ve 
čtrnácti letech není schopná komunikovat se svým oko-
lím. Její otec je skromný řemeslník, svou dceru miluje  
a navzdory doporučení lékaře, který jej přesvědčoval, že 
je slabomyslná, nedokáže Marii umístit do ústavu pro 
choromyslné. Ze zoufalství nakonec odveze Marii do 
ústavu Larnay nedaleko Poitiers, kde se řádové sestry 
starají o neslyšící dívky a mladé ženy. 

Teorie všeho 
Žánr: Životopisný / drama (2015) 
Nevhodné pro děti do 12 let 
Životní příběh slavného astrofyzika Stephena Hawkinga 
oceněný Oscarem. Příběh začíná v roce 1963, kdy má 
jednadvacetiletý Stephen, student kosmologie na Cam-
bridge, našlápnuto ke skvělé budoucnosti. Spolužáci  
i profesoři ho naprosto zbožňují, stejně jako Jane, kte-
rá na téže škole studuje umění. Když však v osobním 
i profesním životě stane na pomyslném vrcholu, za-
žije nemilosrdný pád. Lékařské vyšetření po jednom  
z jeho škobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu – neléčitelné 
postupné ochrnutí nervového systému, které do dvou 
let ukončí smrt. 

Grace, kněžna monacká
Žánr: Životopisný / Drama (2014) 
Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara Grace 
Kelly, která se vzdala své oslnivé kariéry a odešla do 
zcela neznámého světa. Na samém vrcholu slávy, kdy 
jí Hollywood a diváci leželi u nohou, se provdala za mo-
nackého knížete Rainiera III. a stala se navždy Grace – 
kněžnou z Monaka. Knížecí dvůr se ale stane bojištěm, 
na němž i samotná Grace Kelly musí ve své nové roli 
zápasit o osud malé země. 

Diana
Žánr: Životopisný / Drama / Romantický (2013)
Lady Dianu, princeznu z Walesu, zná téměř každý. 
Jen málokdo však zná skutečnou Dianu Spence-
rovou, jen málokdo v ní vidí obyčejnou ženu. Film 
Diana není klasickým životopisem, zaměřuje se na 
poslední dva roky jejího života, kdy opustila králov-
skou rodinu a tísnivý život v Buckinghamském pa-
láci. Na roky naplněné novou chutí žít, neúnavnou 
charitativní prací a milostným vztahem, v jaký už 
ani nedoufala. 

Železná lady
Žánr: Životopisný / Drama (2013)
Nevhodný mládeži do 12 let
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, 
která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou 
mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojené-
ho království Velké Británie a Severního Irska. Svým 
nekompromisním přístupem k politickému, ale i osob-
nímu životu, získala přezdívku Železná lady. Film uka-
zuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici před-
sedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, 
ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.

Steve Jobs  
Žánr: Drama / Životopisný (2015)
Nevhodný mládeži do 15 let
Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahá-
jením klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny, 
a to nejen počítačové. Poprvé Jobse potkáváme v polovině 
osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh. Od prvních 
minut utvrzuje diváky v tom, že legendy o jeho asociálnosti 
a nesnesitelnosti nelhaly. S ubíhajícími minutami se však  
z jednorozměrného psychopata stává mnohovrstevná 
osobnost, kterou budou diváci chápat, obdivovat, ale sa-
mozřejmě také nenávidět. Asi jako každou výjimečnou lid-
skou bytost, která viděla o kus dál, než všichni ostatní.
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Putování s dinosaury 
- film ve 3D
Žánr: Dobrodružný 
Dobrodružný film pro celou rodinu inspirovaný veleú-
spěšným seriálem BBC o životě dinosaurů V příběhu 
odehrávajícím se před 70 mil. lety, budeme sledovat 
mládě dinosaura Patchimou na jeho cestě k dospělosti, 
při které bude muset v okolním divokém světě plném 
predátorů překonat spoustu nástrah a složitých situací.

Aldabra: Byl jednou 
jeden ostrov
Žánr: Rodinný (2014) 
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příbě-
hy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra, 
kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět 
mladé i bojují o své přežití. Film Aldabra: Byl jednou je-
den ostrov není přírodopisným dokumentem, je vzrušují-
cím a napínavým příběhem ze světa přírody.


