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 menu
za zvýhodněnou cenu 79 Kč (malý nápoj a malý popcorn).
•
Pro pedagogy káva zdarma.
•
Možnost promítání staršího filmu.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Zvýhodněné vstupné od 99 Kč
(ceny se liší podle stáří filmu a jsou určovány po dohodě s filmovým distributorem)
Minimální počet studentů 25
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.)
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VYBRANÉ PREMIÉRY
Vzhledem k aktuální situaci se mohou data premiér jednotlivých filmů měnit.

Duna
Wonder Woman
1984
Akční / Dobrodružný /
Fantasy / Sci-Fi
Premiéra 24. 12. 2020
Nevhodný mládeži do 12 let
V pokračování očekávané komiksovky
se tentokrát ocitneme v osmdesátých
letech. Proti superhrdince Wonder
Woman budou stát dva záporáci.
Max Lord v podání Pedra Pascala
(seriál Hra o trůny) a také Cheetah
s tváří herečky Kristen Wiig (Marťan).

Gump – pes, který
naučil lidi žít
Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 3. 12. 2020
Příběh psí pravdy, lásky a naděje.
„Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“
On vlastně každý pes je v sobě tak
trochu toulavý do té doby, než najde
své štěstí, a to štěstí pes najde jenom
s člověkem. Můj příběh je o hledání
psího štěstí a také o překážkách
a pastech na cestě k tomu
správnému člověku.

Mulan
Dobrodružný / Drama / Rodinný
Premiéra 4. 9. 2020
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden
muž na rodinu musí sloužit v císařské
armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší
dcera ctěného bojovníka, zaujme místo
svého nemocného otce. V přestrojení
za muže překonává Hua Jun nástrahy
na každém kroku své cesty a učí se
využívat své vnitřní síly a přijímat svůj
skutečný potenciál. Tato epická cesta
z ní nejen učiní ctěného bojovníka,
ale vyslouží jí i respekt vděčného
národa… a hrdého otce.

Dobrodružný / Sci-Fi
Premiéra 17. 12. 2020
Nevhodný mládeži do 12 let
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských
bojích uvnitř galaktického Impéria,
v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis:
zdroje vzácného koření - melanže, jež
poskytuje zvláštní psychické schopnosti,
které umožňují cestování vesmírem.
Padišáh imperátor svěří správu nad
Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu
neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů.
Celá anabáze je ale součástí spiknutí,
z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří
uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé
fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé
pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají?

Není čas zemřít
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller
Premiéra 19. 11. 2020
Do 15 let nepřístupný
James Bond, agent 007, skončil aktivní
službu a užívá si zasloužený odpočinek
na Jamajce. Klid však nemá dlouhého
trvání – objeví se totiž jeho starý
přítel Felix Leiter ze CIA a požádá
ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější,
než se na začátku zdálo. Bond se
během vyšetřování dostane na stopu
nevyzpytatelného zločince, který
disponuje nebezpečnou a velmi
ničivou novou technologií zašlou
slávu Fowlů.

V síti
Dokumentární
Premiéra 27. 2. 2020
Ve dvou verzích (nevhodný do 12 let
nebo do 15 let nepřístupný)
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458
potenciálních sexuálních predátorů.
Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Tři dospělé herečky s dětskými rysy se
vydávají na sociální sítě, aby v přímém
přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve věrných kopiích
dětských pokojů chatují a skypují s muži,
kteří je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje
sex přes webkameru, posílá fotky svých
penisů a odkazy na porno. Děti jsou
dokonce vystaveny vydírání.
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POHÁDKY
Vzhledem k aktuální situaci se mohou data premiér jednotlivých filmů měnit.

Croodsovi: Nový věk

Maxinožka 2

Animovaný / Komedie
Premiéra 17. 12. 2020
Pokračování dobrodružné animované
komedie vypráví příběh první pravěké
rodiny na světě, která se jmenuje
Croodsovi. Tentokrát se setkají
s konkurenční rodinou, která o sobě
tvrdí, že je lepší a ve vyšším stádiu
vývoje.

Animovaný / Dobrodružný
Komedie / Rodinný
Premiéra 5. 11. 2020
V pokračování animovaného filmu
Maxinožka se otec hlavního hrdiny
snaží využít svou slávu k boji proti
ropné společnosti. Když ale záhadně
zmizí, celá rodina i s mývalem a medvědem zamíří na sever, aby ho mohli
zachránit.

100% vlk
Animovaný / Dobrodružný
Komedie / Rodinný
Premiéra 29. 10. 2020
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není
ani úplně člověk. Patří do starého rodu
vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až
se stane skutečným vlkodlakem, bude
se z něj vážený člen smečky a jednou
velmi obávané monstrum. Stejně jako
jeho otec a jeho děda i praděda. V tu
velkou slavnostní noc první proměny
se ale něco zvrtne a Freddy se změní
v ne příliš dravého ani moc hrozivého,
zato ve strašně moc rozkošného...
pudla. Tohle je stoprocentní zklamání
pro všechny.

Pinocchio
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 1. 10. 2020
Řezbář Geppetto vychovává oživlou
loutku Pinocchia jako vlastního
syna. Pinocchio však není zrovna
nejvzornější klučina a nechá se lehce
svést k rošťárnám, díky nimž prožívá
nespočet napínavých dobrodružství.
Jednoho dne je podveden, unesen
a honí ho bandité tajemným světem
plným neuvěřitelných nestvůr
– z břicha obří ryby se přes zemi
hraček dostane až na pole zázraků.
Podaří se Pinocchiovi uniknout
a splnit si svůj sen stát se
opravdickým klukem?

Červené střevíčky
a 7 statečných
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 15. 10. 2020
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji
promění na hubeňoučkou krasotinku.
Má to ale jeden háček! Střevíce patří
zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby
je dostala nazpět. Jakoby nestačilo, že
má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést
sedm neodbytných trpaslíků, kteří
od ní chtějí pusu.

Princezna
zakletá v čase
Pohádka / Fantasy
Premiéra 17. 9. 2020
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni
uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se
má naplnit v den Elleniných dvacátých
narozenin, jakmile zapadne slunce.
Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední
sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno,
princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná
v čase. Pokaždé, když se kletba naplní,
Ellena procitne do dne svých dvacátých
narozenin a je nucena ho prožít celý
znovu. Aby zachránila své království
i sebe samotnou, musí v sobě nalézt
odvahu a čisté srdce a dávné kletbě
se jednou provždy postavit.
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POHÁDKY
Vzhledem k aktuální situaci se mohou data premiér jednotlivých filmů měnit.

Křupaví mazlíčci
Animovaný / Dobrodružný /
Komedie / Rodinný
Premiéra 27. 8. 2020
Co byste dělali, kdybyste dostali krabici
sušenek ve tvaru zvířátek, které mají
kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli
zvíře? Owen Huntigton žije pouze prací,
jen těžko hledá čas na svou ženu a malou dcerku. A pak to přijde, Owen zdědí
cirkus po svém strýčkovi. Tohle by
mohla být šance na změnu, na dobrodružství a zábavu, na opravdový rodinný život. Malý cirkus je ale na pokraji
krachu, nestíhá konkurenci obrovského
zábavního řetězce, klauni, akrobati
a další už jsou postarší a leccos je bolí.
Tohle dědictví se zdá být spíš prokletím a pohromou, ale pak Owen objeví
starobylé tajemství strýčka Boba...

Trollové:
Světové turné
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
Premiéra 6. 8. 2020
Královna Poppy se vypořádala
s trolložravými Bergeny a myslela si,
že svět už bude navždycky naprosto
dokonalý. Jenže pak objevila Ameriku,
když zjistila, že v jejím světě žijí i další
Trollové, a ti vyznávají jinou muziku.
A že rockoví Trollové by chtěli ovládnout svět. I ten, kterému vládne ona.

Vzhůru za sny
Rodinný / Animovaný
Premiéra 23. 7. 2020
Život dvanáctileté holky Míny se
obrátí vzhůru nohama hned nadvakrát.
Poprvé, když proti své vůli dostane
nevlastní sestru Jenny. Ta je stejně
stará jako ona, zničehonic se přistěhovala, je strašně otravná a všichni
očekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky. A pak podruhé, když
ve spaní během jednoho snu objeví
senzační tajemství. Přijde totiž na to,
jak vlastně sny vznikají. Díky šťastné
nehodě zjistí, že svět snů má podobu
nekonečných filmových studií, které
připomínají Hollywoodskou továrnu
na sny.

Scoob!
Animovaný / Dobrodružný /
Komedie / Rodinný
Premiéra 16. 6. 2020
První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa míří do našich
kin a slibuje skvělou podívanou!
Zjistěte, jak to se Scoobym všechno
začalo a podpořte Záhady s.r.o.
při řešení jejich nejděsivějšího
případu!

Ježek Sonic
Frčíme
Animovaný / Komedie
Rodinný / Fantasy
Premiéra 5. 3. 2020
Snímek Frčíme nás zavede do světa
fantazie, ve kterém se představí
dva elfští teenageři, kteří se vydají
na pozoruhodnou výpravu,
aby zjistili, zda ve světě zůstalo
aspoň kousek toho magického.

Dobrodružný / Komedie / Rodinný
Premiéra 20. 2. 2020
Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na
světě by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí navštěvovat
dobráckého maloměstského šerifa Toma,
ale ten se tak úplně nepočítá, protože si
Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil
všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat
stopy své přítomnosti, protože ví, že by
pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže
i ten nejopatrnější ježek může udělat
malou chybu, kterou bylo v jeho případě
dočasné vypnutí elektřiny v polovině
Ameriky. Bezradná a znepokojená vláda
na odhalení příčin kolosálního výpadku
najme toho vůbec nejschopnějšího génia,
lehounce šíleného Doktora Robotnika.
A ten velmi brzy zavětří Sonicovu stopu.
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ČESKÁ HISTORIE
Vzhledem k aktuální situaci se mohou data premiér jednotlivých filmů měnit.

Krajina ve stínu
Drama / Historický
Premiéra 10. 9. 2020
Nevhodný mládeži do 12 let
Krajina ve stínu režiséra Bohdana
Slámy je kronikou lidí a jedné malé
vesnice v pohraničí vláčené dějinami
třicátých, čtyřicátých a padesátých let
minulého století. Hrdinové filmu čelí
nacismu i komunismu, každý z nich
se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává
jinak. V popředí příběhu pak stojí osud
jedné rodiny, na kterou předválečná
doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou.

Hovory s TGM
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.

Amnestie
Drama / Thriller (2019)
Do 15 let nepřístupný
Film pojednává o událostech z počátku roku 1990, kdy je Václav Havel čerstvým československým prezidentem.
Amnestie, kterou prezident vyhlásí,
se však nevztahuje na všechny vězně
(převážně se týká politických vězňů).
Situace vězňů, na které se amnestie
nevztahuje, vede až ke vzpouře ve
věznici Leopoldov.

Toman
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
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…

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.
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SVĚTOVÁ HISTORIE
Vzhledem k aktuální situaci se mohou data premiér jednotlivých filmů měnit.

1917

Králíček Jojo

Akční / Drama / Historický
Premiéra 27. 2. 2020
Do 15 let nepřístupný
Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér
bondovek Skyfall, Spectre a filmu
Americká krása, natočil jedinečný
epický příběh z první světové války.
Na sklonku jednoho z největších
válečných konfliktů všech dob dostali
dva mladí britští vojáci Schofield
(George MacKay) a Blake (Dean
-Charles Chapman) zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě
s časem musí zdolat nepřátelské
území a doručit zprávu, která má
zabránit smrtícímu útoku na stovky
vojáků – mezi ohroženými je
i Blakeův bratr.

Komedie / Drama / Válečný
Premiéra 23. 1. 2020
Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost
přímočarou kariéru. Tedy aspoň na jejím
začátku. Jedním z prvních kroků je členství
v „Hitlerově mládeži,“ což obnáší trochu
vojenského drilu, pálení závadných knih,
vyhazování věcí do vzduchu, nenávidění
židů a podobné hraní si na vojáčky i na
válku. Smysl a cíl to má jednoduchý: stát
se řádným a plnohodnotným nacistou.
A tím chce být i desetiletý kluk Jojo, kterému v tom pomáhá jeho imaginární přítel,
tak trochu nablblý Adolf Hitler. Adolf Jojovi
radí v různých životních situacích
a podporuje jej v jeho správném náckovství. Zlom v Jojově životě nastane v okamžiku, kdy zjistí, že jeho maminka ukrývá
v podkroví židovskou dívku.

Bitva u Midway

Marie, královna
skotská

Akční / Drama / Historický (2019)
Do 15 let nepřístupný
Válečný velkofilm světoznámého
režiséra Rolanda Emmericha (Den
nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí příběh
příslušníků amerického námořnictva
a letectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom na pacifickém bojišti druhé
světové války. Hvězdně obsazený film
(Luke Evans, Woody Harrelson, Patrick
Wilson, Ed Skrein, Aaron Eckhart, Nick
Jonas a další) působivě ukáže nejen
pozadí konfliktu, ale zejména bitvu
samotnou, která doposud nikdy nebyla
natočena tak velkolepě. Zároveň nám
jednu z rozhodujících námořních bitev
druhé světové války přiblíží i z pohledu
japonské armádní elity.

Kursk
Drama / Historický (2018)
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…

Drama / Historický /
Životopisný (2018)
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.

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.
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KNIŽNÍ ADAPTACE
Vzhledem k aktuální situaci se mohou data premiér jednotlivých filmů měnit.

Emma
Smrt na Nilu
Krimi / Drama
Premiéra 15. 10. 2020
Nevhodný mládeži do 12 let
Podle románu Agathy Christie z roku
1937 je „Smrt na Nilu“ odvážným
tajemným thrillerem režiséra Kennetha
Branagha o emocionálním chaosu
a smrtících následcích vyvolaných
milostnou posedlostí. Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na
palubě okouzlujícího říčního parníku
v Egyptě se změní v děsivý hon na
vraha, ve chvíli kdy idylické líbánky
dokonalého páru postihne tragédie.

Komedie / Drama
Premiéra 26. 3. 2020
Emma Woodhouseová je hezká, chytrá,
bohatá a na svou dobu notně emancipovaná. Navíc disponuje velmi zvláštním
talentem, schopností svádět dohromady
jedince opačného pohlaví a dopravovat
je až před oltář. Tedy alespoň si to o sobě
začne myslet, když několika mistrovskými
tahy provdá svou vychovatelku za bohatého vdovce. Jejím dalším projektem
se stane plánované spojení mladičké
a naivní Harriet s místním farářem. Přestože Emmin otec ji varuje, aby si nezahrávala, a její přítel z dětství George Knightley
se jí snaží vysvětlit, že lásce se poručit
nedá, dohazovačka Emma tlačí Harriet do
sňatku s knězem silou umanutého Amora.
Vše bohužel skončí nezdarem…

Volání divočiny

Malé ženy

Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 27. 2. 2020
Film Volání divočiny je adaptací
legendárního románu Jacka Londona
a přináší dobrodružný příběh odvážného psa a jeho nového přítele
(Harrison Ford) v časech zlaté
horečky na Klondiku. Příběh odvážného psa Bucka a jeho přátel napsal
na začátku 20. století slavný americký
spisovatel Jack London a je to jeho
nejčtenější kniha.

Drama / Romantický
Premiéra 30. 1. 2020
Autorka a režisérka Greta Gerwigová
(Lady Bird) vytvořila Malé ženy, které
čerpají z klasického románu a díla
Louisy May Alcottové, a zároveň se
v autorčině alter egu Jo Marchové
odráží její fiktivní život. V podání
Gerwigové se oblíbený příběh sester
Marchových – čtyř mladých žen,
z nichž každá je odhodlaná prožít
život podle svého – stává nadčasovým
a velice aktuálním.

Po strništi bos

Kytice

Drama / Komedie (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.

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
Vzhledem k aktuální situaci se mohou data premiér jednotlivých filmů měnit.

Šarlatán
Karel
Dokumentární / Životopisný
Premiéra 15. 10. 2020
Celovečerní dokumentární film Karel
přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Gotta. Renomovaná
režisérka Olga Malířová Špátová natáčela
s Karlem Gottem po dobu celého jednoho
roku a díky jeho upřímné otevřenosti
vznikl nezvykle osobní až intimní pohled
na život slavného zpěváka, jaký se
doposud široké veřejnosti, ani jeho
skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň
v něm nechybí Gottův nadhled a humor.

Havel
Drama / Životopisný
Premiéra 23. 7. 2020
Nevhodný mládeži do 12 let
Co byste obětovali pro pravdu a lásku?
Celovečerní film Havel přináší příběh
jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských
dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností.
„Portrét státníka nečekejte,“ slibuje
režisér Slávek Horák. Film se soustředí
na Havlův bouřlivý osobní život, kterému
dominuje boj za pravdu a správnou věc,
pronásledování, věznění a také milostné
vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější
vztah s manželkou Olgou.

Životopisný / Drama
Premiéra 20. 8. 2020
Nevhodný mládeži do 12 let
Strhující životopisné drama výjimečného
muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh
je inspirován skutečnými osudy léčitele
Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu
několika desetiletí obracely s prosbou
o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev 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…

Meky
Dokumentární / Životopisný
Premiéra 9. 7. 2020
Byl to tehdy jeden z největších šoků naší
populární hudby, po čtrnácti nepřetržitých
vítězstvích Karla Gotta v anketě Zlatý
slavík mu tuhle nejprestižnější hudební
cenu Československa vyfouknul plachý
brýlatý outsider, zpěvák Miro Žbirka
z Bratislavy. Psal se rok 1982, Meky zažíval
svou vlastní beatlemánii, psal hity, které žijí
doteď. Mimo reflektory měl za sebou už
řadu bolesti, před sebou měl dlouhou cestu
plnou zvratů až k natáčení ve vyhlášených
studiích Abbey Road. Co všechno potkalo
Mekyho Žbirku od chvíle, kdy poprvé vzal
do ruky kytaru, až do momentu, kdy svůj
život odhalil filmařům?

Judy
Životopisný / Drama / Romantický
Premiéra 13. 2. 2020
Nevhodný mládeži do 12 let
Judy Garland je fenomenální zpěvačka
a úspěšná herečka, která se již od útlého
věku stává miláčkem celé Ameriky. Její
talent si podmaňuje miliony diváků na
celém světě. Její kariéra je doslova splněným snem. Ale všechno má svou cenu.
Úspěch a sláva si vybírají vysokou daň.
Její život provází osamělost, jejím démonem je alkohol a závislost na lécích.
V zimě roku 1968 přijíždí Judy do Londýna, aby vystoupila na turné beznadějně
vyprodaných koncertů. Docházejí jí peníze
a její manželství se hroutí. Vracejí se jí
vzpomínky na ztracené dětství a ze všeho
nejvíc touží být doma se svými dětmi.
Najde v sobě sílu pokračovat?

Attila
Dokumentární / Sportovní
Premiéra 6. 2. 2020
Nevhodný mládeži do 12 let
„Dvě minuty a bylo po ´Zápasu století´.
Tak Végh v kleci poslal k zemi Vémolu.“
nebo „Lvi dožrali. Végh knokautoval Vémolu v prvním kole“. Tak zněly titulky po
dlouho očekávaném MMA zápasu Attily
Végha a Karlose „Terminátora“ Vémoly,
v němž Attila jako první na světě knokautoval neporazitelného Vémolu. Nový
dokumentární film mapuje celoživotní
cestu sportovce a novodobé hvězdy
Slovenska Attily Végha a ukazuje, jak se
Attila na tento zápas století připravoval.
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PŘÍRODOPISNÝ
Vzhledem k aktuální situaci se mohou data premiér jednotlivých filmů měnit.

Putování se sobíkem
Dobrodružný / Rodinný (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)
Projekce možná do 22. 3. 2021.
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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