NABÍDKA ŠKOLNÍCH
PŘEDSTAVENÍ

PREMIERE CINEMAS PRAHA HOSTIVAŘ

Vážení pedagogové,
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 15 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 89 Kč
po dohodě s filmovým distributorem).

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Zvýhodněné vstupné od 99 Kč
(ceny se liší podle stáří filmu a jsou určovány po dohodě s filmovým distributorem)
Minimální počet studentů 20
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:
skoly.hostivar@premierecinemas.cz
Aktuální nabídku filmů, které právě promítáme, naleznete
na našich internetových stránkách www.premierecinemas.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Premiere Cinemas Praha Hostivař, OC VIVO!, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10
Doprava: zastávka Obchodní centrum Hostivař. Infolinka 728 682 909 (13.00 – 20.00 hod.)
Více na www.premierecinemas.cz

VYBRANÉ PREMIÉRY

Tajný život
mazlíčků 2
Animovaný / Komedie / Rodinný
Premiéra 20. 6. 2019
V prvním díle jsme zjistili, co dělají naši
zvířecí kamarádi, když jsou sami doma.
Teď se dozvíme, co se jim honí hlavou,
když skončí v rukou veterináře, nebo
když se v jejich teritoriu objeví vetřelec
v podobě dítěte.

Psí poslání 2
Rodinný
Premiéra 6. 6. 2019
Některá přátelství jsou věčná a to
i v pokračování celosvětově úspěšného
rodinného filmu Psí poslání. Ve filmu Psí
poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey
nový smysl života. Naváže pevné pouto
s těmi, které zbožňuje, a společně se
vydají na místa, která si nedokázali ani
ve snu představit.Tak začíná Baileyho
dobrodružná cesta několika životy naplněnými láskou, přátelstvím, věrností
a také několika fakt skvělými drbáními
na bříšku.

X-Men:
Dark Phoenix
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
Premiéra 6. 6. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let
X-Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey, která pochází
z jejich vlastních řad. Během vesmírné záchranné mise Jean téměř zemře,
když jejím tělem projde záhadná kosmická síla. Když se vrátí domů, zjistí, že
ji tato síla udělala silnější, ale zároveň
o mnohem nestabilnější.

Pokémon:
Detektiv Pikachu
Animovaný / Akční / Dobrodružný
Premiéra 9. 5. 2019
Příběh začíná záhadným zmizením
špičkového detektiva Harryho Goodmana, které přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal pátral
po tom, co se jeho otci stalo. V pátrání
mu přitom asistuje parťák jeho otce,
detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými poznámkami sršící superslídil. Když
Tim a Pikachu zjistí, že jsou výjimečným způsobem předurčeni k vzájemné
spolupráci, spojí síly a vrhnou se vstříc
vzrušujícímu dobrodružství, aby celé
té záhadě přišli na kloub. Postupně
ovšem začnou odkrývat šokující plán,
který by mohl zničit stávající mírové
soužití a ohrozit celý vesmír Pokémonů.

Alita: Bojový Anděl
Avengers: Endgame
Akční / Sci-Fi
Premiéra 25. 4. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let
Snímek Avengers: Infinity War završuje
neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na
stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers
a jejich superhrdinští spojenci musí
riskovat úplně vše a pokusit se porazit
mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou,
zničí vesmír jednou provždy.

Akční / Dobrodružný /
Romantický / Sci-Fi / Thriller
Premiéra 14. 2. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let
Svět vzdálené budoucnosti není ideálním
místem k životu, přesto v něm žijí lidé,
kteří nezištně pomáhají jiným. Tak třeba
kyberdoktor Ido prolézá skládky, aby našel
součástky, které může implantovat lidem,
co o část těla přišli. Takhle objeví Alitu,
poničeného kyborga se srdcem a duší dospívající dívky, a vrátí jí život. Po probuzení
Alita vůbec nic neví. Nepamatuje si svou
minulost, nepoznává svět kolem sebe, ale
okamžitě nasává nepřeberné množství nových informací. Se životem vrstevníků Alitu
seznamuje Hugo, mladý rebel s motorkou,
který ji od prvního setkání imponuje. Díky
své zvědavosti pozná Alita i odvrácenou
stránku města Iron City.
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UglyDolls
Aladin
Dobrodružný / Fantasy / Muzikál
Premiéra 23. 5. 2019
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi,
kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná
klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese
svižnou a strhující akci.radit tajemství
kouzelného lektvaru.

Hledá se Yetti
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
Premiéra 18. 4. 2019
Pan Článek je legrační a roztomilou postavou v dobrodružném rodinném snímku
od cenami ověnčeného studia Laika. Sir
Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo
jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor
obhájil, vydává se na americký severozápad objevit - Yettiho, chybějící vývojový
článek mezi opicí a člověkem. Ti dva spolu
s nezávislou a vynalézavou Adelinou Fortnightovou zažívají odvážné dobrodružství,
které směřuje k jedinému cíli - bájnému
údolí Šangri-La.

Velké dobrodružství
Čtyřlístku
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 4. 4. 2019
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku,
bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa,
Bobík a Myšpulín u táborového ohně
vzpomínají na dobrodružství, která zažili
v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví
příběh, který považuje za úplně nejlepší.
S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem
napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu
do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?

Animovaný / Dobrodružný / Komedie
/ Rodinný / Fantasy
Premiéra 2. 5. 2019
V neobvyklém městečku Uglyville je
vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé
a krása je víc než to, co je vidět. Moxy
sice miluje svůj jasně určený život ve
městečku, kde je vše předem dáno, ale
přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv
– na druhé straně hor. Moxy sebere partu
svých nejlepších přátel a vydají se hledat,
co je na druhé straně. Objeví jiný svět
– Perfection – město, ve kterém jsou
podle protokolu cvičeny dokonalé hračky, dokud nejsou vyškoleny a vyslány
do “skutečného světa”, aby našly své milující dítě.

Mrňouskové 2:
Daleko od domova
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 18. 4. 2019
S příchodem prvních sněhových vloček
do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během
této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou
zapadne do balíku, který je odeslán do
Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé
nástrahy. Pro její rodiče tak existuje
pouze jedna cesta: dát dohromady
starou partu! A tak beruška, mravenec
a pavouk znovu spojí své síly a vydávají
se na záchrannou výpravu na druhou
stranu zeměkoule. Čeká je nový svět,
nová setkání, ale i nová nebezpečí.
A čas neúprosně běží…

Dumbo
Rodinný / Fantasy
Premiéra 28. 3. 2019
Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta
Farriera (Colin Farrell) a jeho děti Milly
(Nico Parker) a Joe (Finley Hobbins),
aby se starali o novorozeného slona,
jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale
poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat.
Dumbo stoupá na vrchol slávy díky
společným vystoupením s okouzlující
a okázalou královnou vzduchu Colette
Marchantovou (Eva Green). Záhy však
Holt Farrier zjišťuje, že pod nablýskaným povrchem zábavního podniku
Dreamland, se skrývá nejedno temné
tajemství.
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Kouzelný park
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
Premiéra 14. 3. 2019
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je
pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny
ty dechberoucí a fyzikální zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi
vyhraněnou osobností. Jednoho dne ji
však osud a šťastná místa zavedou na
zpustlé místo, kde kdysi skutečně existoval park, jaký si vysnila. Dokáže June
znovu probudit vlastní fantazii a zastavit jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje
atrakcí? Zdejší mluvící zvířecí personál
na ni dost spoléhá. Jinou naději totiž
nemají.

Jak vycvičit draka 3
Animovaný / Dobrodružný / Fantasy
/ Komedie / Rodinný
Premiéra 21. 2. 2019
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy,
nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se
to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí
v záviděníhodné harmonii. Vládne jim
mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou.
A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to
ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat. Škyťák
je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá
dračice Bleskoběska, jež doslova omráčí
Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve
vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny
draky, které se ke břehům ostrova blíží.

Psí veličenstvo
Animovaný
Premiéra 7. 3. 2019
Rex je nejoblíbenějším psem v britském
královském paláci. Když ztratí stopu
své vyvolené psí dámy, vydává se na
dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové
lásky a přátelství. Animovaný rodinný
film režiséra Bena Stassena (Cesta na
Měsíc 3D, Sammyho dobrodružství,
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek).

LEGO® příběh 2
Animovaný / Akční / Dobrodružný
/ Komedie / Rodinný
Premiéra 7. 2. 2019
V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh, se opět setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří se
ve zcela novém akčním dobrodružství
pouštějí do boje za záchranu svého
milovaného města. Uplynulo již pět let
od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské
hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO®
z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než
obyvatelé města stíhají obnovovat. Boj
za vítězství a obnovení harmonie ve
světě LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů.i když jsou
všichni doslova úžasní.

Raubíř Ralf a internet
Animovaný / Dobrodružný
/ Komedie / Rodinný
Premiéra 10. 1. 2019
Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných
a vzrušujících vod internetu, na kterých
udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny.
Známý videoherní záporák Ralf a jeho
malá poruchová kamarádka Vanilopka
von Šmak musí podniknout riskantní
cestu po světové počítačové síti a najít
náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf
s Vanilopkou setkávají s webovými občany neboli Webčany, mezi které patří
například internetový podnikatel zvaný Yesss, který je hlavním algoritmem
a duší trendové stránky „BuzzzTube“.

Yeti: Ledové
dobrodružství
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
/ Komedie (2018)
Animovaný dobrodružný film pro diváky všech věkových kategorií. Je opakem legendy o yetim, protože v našem
filmu mladý bystrý yeti Migo objevuje
svět pidinožek = lidí (yeti s malou nohou). Veselý příběh o přátelství, odvaze a radosti z objevování nových věcí.
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Hovory s TGM

Toman

Drama / Historický (2018)
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva
symboly československé demokracie
na vrcholu, stejně jako celé Československo. Kniha, která vznikala celý rok
a která má národu představit jeho prezidenta, je hotová. Karel Čapek vyhledá
v zahradě zámku v Topolčiankách Masaryka. Chce mu nabídnout část honoráře
za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10.
výročí mladé Československé republiky.
Prezident ale není v dobrém rozmaru,
jeho dcera mu totiž zakázala knihu vydat.
Toto setkání nebude snadné. Čapek sice
spěchá, celou situaci nemůže ale nechat
bez odezvy a nechává se zatáhnout do
vzrušené debaty.

Drama / Historický (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Filmové drama režiséra a producenta
Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na
pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše
životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh
rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa
naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka
s obrovskou mocí a zásadním úkolem.
Sehnat peníze, které komunistům vyhrají
volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro
sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina,
vydírání, kasírování válečných zločinců
i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena,
kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho
blízcí, byla pak vysoká.

Jan Palach
King Skate
Dokumentární (2018)
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem.
Mít to všechno v pohybu. Skateboard!
V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled.
Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní
postavy českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí,
nezlomných přátelství a divoké jízdy za
svobodou uprostřed komunismu.

Drama / Životopisný
/ Historický (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Film pozoruje posledních několik měsíců
života Jana Palacha, který nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl.
Ani nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem
se svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým
kolejním životem roku 1968, soužitím
s mámou doma ve Všetatech. Jak to, že si
ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy
svačinu, na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem do města se
vysprchoval. Kamera po celý film sleduje
Janovu tvář a snaží se zachytit okamžiky
rozhodnutí…

Lída Baarová
Masaryk
Životopisný / Drama
/ Historický (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala
nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka,
diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi,
z níž pocházel, na republiku, kterou
založil jeho otec Tomáš Garrigue.

Životopisný / Historický
/ Drama (2016)
Nevhodný mládeži 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 neskrývá ani sám Hitler, který
po návštěvě ateliérů Baarovou pozve
k soukromé audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá.
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Marie, královna
skotská
Drama / Historický / Životopisný
Premiéra 7. 2. 2019
Do 15 let nepřístupný
Bylo jí pouhých šest dní, když se po smrti
otce stala Marie (Saoirse Ronan) skotskou
královnou. V šestnácti přidala díky sňatku
titul královny francouzské, ale když o dva
roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo
domů. Osmnáctiletá dívka musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími
skotskými klany, navíc čelila otevřenému
nepřátelství rodově spřízněné anglické
královny Alžběty (Margot Robbie), jejíž vládu odmítala uznat. Britské ostrovy však
byly pro dvě tak silné ženy příliš malé a obě
to věděly. Otázkou bylo jen, která z nich se
rozhodne udělat první krok k eliminaci té
druhé, a jak moc je to bude bolet.

Balón
Drama / Thriller / Historický (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Rok 1979. Rozdělené Německo v čase
vrcholící studené války. Dvě východoněmecké rodiny touží po normálním životě
ve svobodné zemi a v utajení připravují
velký plán útěku na západ. Jejich hlavními zbraněmi jsou odvaha a vynalézavost, díky nimž postaví horkovzdušný
balón, s kterým se všech osm členů
obou rodin pokusí přeletět do Západního Německa.

Nejtemnější hodina
Drama / Historický /
Válečný / Životopisný (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston
Churchill na počátku 2. světové války
musí učinit zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední
a on jako premiér Velké Británie musí
v této temné hodině během krátké
chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin.

Kursk
Drama / Historický
Premiéra 17. 1. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let
Film vypráví o skutečné katastrofické
události, ke které došlo v roce 2000 na
palubě jaderné ponorky K-141 Kursk.
155 metrů dlouhá jaderná ponorka K-141
Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během námořního cvičení v srpnu
2000 se na palubě nachází 118 členů posádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku
mohutné exploze, které plavidlo pošlou
do hloubky 108 metrů, na dno arktických
vod Barentsova moře. Začíná zoufalý boj
s časem. Pro námořníky. Pro jejich rodiny.
Záchranou operaci komplikuje zchátralé
vybavení a odmítavý postoj ruské vlády
přijmout zahraniční pomoc…

První člověk
Drama / Životopisný
/ Historický (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Před padesáti lety se půl miliardy lidí
mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla
11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu
„Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který
se stal možná nejodvážnější výpravou
od plavby Kryštofa Kolumba, byl tímto
úspěšně završen. Stejně fascinující ale
byla éra, která tomuto letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal
to privilegium udělat na Měsíci první
„lidský“ krok.

Kód Enigmy
Žánr: Válečný / Životopisný (2015)
Nevhodný mládeži do 12 let
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu
profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga. Namísto pachatele
však v poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních
přestupků a čekal ho zničující soudní
proces. Téměř nikdo ze zúčastněných
nevěděl, že jde o válečného hrdinu,
který se spolu s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého
šifrovacího stroje Enigma. Film vypráví příběh matematického génia, který
díky svému úžasnému talentu pomohl
zkrátit 2. světovou válku a zachránil
tak tisíce lidských životů.
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LITERATURA
Skleněný pokoj
Drama / Premiéra 14. 3. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem
třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické
architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem
domu je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto
jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého
podnikatele Viktora Landauera, jeho ženu
Liesel a jejich rodinu. Skleněný pokoj se
stává nejen architektonickým skvostem, ale
i synonymem krásy, modernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého československého národa, symbolem
budoucnosti. Rodinný život, jaký si Liesel
vysnila, prostoupený světlem a klidem
průzračného prostoru, naplněný láskou
a umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho.

Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
Dobrodružný / Rodinný
/ Fantasy (2018)
Jim je malý kluk, který se jako miminko
octl v Jasmánii, ostrovním královstvíčku, jemuž vládne král Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš je Timův nejlepší
kamarád. Také je strojvůdcem a hrdým
vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho
dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou
vydat do světa. Jejich cesta se stává
obrovským dobrodružstvím. Film byl
natočen podle stejnojmenné knihy od
autora nekonečného příběhu Michaela Endeho.

Robin Hood
Dobrodružný (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Válečný křižák a jeho maurský velitel
povstanou proti zkorumpované anglické
vládě ve vzrušující akční podívané plné
zběsilých bojů, explodující bojové choreografie a nadčasové romantiky.

Po strništi bos
Drama / Komedie - Česko (2017)
Edu Součka, jeho maminku a tatínka
už známe z filmu Obecná škola. Nyní
jsme však v Protektorátu, kdy je rodina
osmiletého Edy donucena vystěhovat
se z Prahy na venkov k příbuzným.
Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s příbuznými,
což zahrnuje i velmi přísného dědečka.
Eda má před sebou nelehký úkol: najít
a obhájit své místo v místní klukovské
partě, jejíž svět je naprosto odlišný
od jeho městského. Čeká ho cesta
k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím. Film na
motivy knihy Zdeňka Švěráka natočil
jeho syn Jan Svěrák.

Kytice
Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
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 nepředvídatelný výlet.

Drama / Horor / Mysteriózní
/ Romantický / Fantasy / Povídkový
/ Poetický (2000)
Uvidíme sedm vypjatých příběhů
o touhách, posedlostech a sobectví.
Inspirací filmu byla sbírka balad českého autora 19. století K. J. Erbena,
jehož tvorba je paralelou k poezii E.
A. Poea, plná vášní a přízraků. Kytice
poprvé vyšla v roce 1853 a patří k základním dílům národní literární klasiky.
Spoluscenárista, kameraman a režisér
filmu F. A. Brabec natočil dílo vycházející z originální výtvarné stylizace a akcentující vytříbenost jeho obrazového
vidění. Vedle strhující vizuální složky
je další dominantou této filmové básně
o básních hudba J. Jiráska.
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ŽIVOTOPISNÝ
Colette: Příběh vášně
Rocketman
Životopisný / Drama / Hudební
Premiéra 30. 5. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let
Životní příběh hudební legendy Eltona Johna vinoucí se od jeho hudebních
začátků až na samotný vrchol, protkaný
jeho největšími hity.

Bohemian Rhapsody
Životopisný / Drama
/ Hudební (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Film Bohemian Rhapsody je oslavou
rockové skupiny Queen, jejich hudby
a především Freddieho Mercuryho, který
svou tvorbou i životem vzdoroval všem
myslitelným stereotypům, díky čemuž se
stal jedním z nejvýraznějších umělců na
světě. Snímek mapuje raketový vzestup
nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní,
jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the
Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou
a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím
vystoupením na koncertu Live Aid v roce
1985. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.

Escobar
Životopisný / Krimi / Drama (2018)
Do 15 let nepřístupný
Escobar, brutální zločinec, bezohledný
vrah, narkobaron a vládce kokainového
impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, táta, ochránce chudých,
manžel a také pozorný milenec. Jednoho
musíte nenávidět, druhého můžete milovat. Dohromady Pablo Escobar, kterému
jeho rozporuplnou tvář propůjčil Javier
Bardem. Novinářka Virginia Vallejo (Penélope Cruz) poznala nejdříve Pabla,
muže, jenž staví domy pro chudinu, umí
být zapálený pro věc i galantní. Když objevila Escobara, nelítostného kriminálníka, bylo pozdě.

Drama / Životopisný / Historický
Premiéra 28. 2. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let
Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, charismatického pařížského literáta Willyho. Poté, co se
vezmou, je Colette z klidného venkovského
prostředí katapultována do světa zářivých
pařížských salónů a opojných večírků francouzské smetánky. Inspirativní prostředí
v ní probouzí kreativitu a spisovatelský talent. Willy jí dovolí publikovat pouze, pokud
román vyjde pod jeho jménem. Fenomenální úspěch Claudine dělá z Willyho slavného
spisovatele a z manželského páru opravdové celebrity. Jenže emancipovaná Colette
touží po uznání. Jejich manželství se nejen
vlivem Willyho nevěry a Colettina vzrůstajícího zájmu o ženy začíná hroutit. Willy se
však své talentované ženy za žádnou cenu
nehodlá vzdát…

BlacKkKlansman
Drama / Krimi / Komedie
/ Životopisný (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Na začátku sedmdesátých let minulého
století se Spojené státy vařily v záplavě
demonstrací za lidská práva. V téže době
se jeden mladý černý kluk s gigantickým afrem (John David Washington)
rozhodl rozšířit řady coloradské policie.
Ron Stallworth byl první Afroameričan
v tomhle sboru. Jeho přijetí mělo zacpat
pusu čím dál naštvanější černošské komunitě. Aby těch změn nebylo zase příliš, šoupli nadřízení Rona do archivu, kde
měl co nejméně překážet. Jenže Ronovy
ambice byly o poznání větší. Soustavným
tlakem na nadřízené se mu nejdřív podařilo svléknout uniformu a v civilu infiltrovat politické mítinky „černých bratrů“.

S láskou Vincent
Animovaný / Životopisný
/ Krimi / Drama (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van
Goghovi S láskou Vincent navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl,
že „může komunikovat pouze skrze své
malby“. Byl natočen kombinací hraného
filmu a animace originálních olejomaleb.
Slovy tvůrců by „rozložené obrazy dokázaly pokrýt celý Londýn nebo Manhattan“.
Jedná se o první film svého druhu na světě.
Scénář vznikl na základě 800 van Goghových dopisů adresovaných především jeho
bratrovi. Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy
se van Gogh léčící se z deprese postřelí do
hrudníku a o dva dny později, ve svých 37
letech, na následky tohoto zranění umírá.
Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela
objasněny.
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PŘÍRODOPISNÝ

Putování se sobíkem
Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 21. 3. 2019
Náš hrdina je malý sob a jmenuje se Ailo.
Právě se narodil v Laponsku, což je krajina na severu Evropy, jejíž největší část
leží 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.
A jestli je mu zima? Kdepak. Mohutná
srst mu umožňuje přežít teplotu i okolo
-40°C. Při svém putování Laponskem
Ailo potkává další obyvatele této nádherné krajiny. Ať již hbitého hranostaje, nebezpečné vlky, chytrého rosomáka, polární lišku, chundelatou veverku, tichou
sovu nebo vysoko létajícího orla.

Planeta Česko
Dokumentární (2018)
Naše příroda je pestrá jako málokde na
světě. Krásu a dobrodružství máme na
dosah ruky – stačí se jen dobře dívat!
První celovečerní film o české přírodě
ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat
a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka.
Prožijte vzrušující výpravu za muflony,
bobry, modrajícími žabáky a desítkami
dalších hrdinů. Některé z nich možná ani
neznáte – divočina přitom začíná hned
za vašimi dveřmi!

Earth: Den
na zázračné planetě
Dokumentární (2017)
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth
Films, tvůrců Zázračné planety, představuje divákům všech věkových kategorií
nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry,
snažící se překonat rozvodněnou řeku;
pandu, která usměrňuje svého hravého
potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce a mnoho dalších. Během
jediného dne putujeme spolu se sluncem
od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším
ostrovům, z hlubin exotické džungle až
do labyrintů velkoměst. V každém koutě
Země nacházíme fascinující obyvatele,
k jejichž dobrodružstvím se díky revoluční technologii dostáváme blíže, než jsme
si kdy dokázali představit.
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