Masaryk
Životopisné drama, ČR/SR, 2017, 106 minut
Nový film Julia Ševčíka s Karlem Rodenem v hlavní roli, věnovaný osudům diplomata a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka.

Kráska a zvíře
Romantická pohádka, USA, 2017, 130 minut, české znění/titulky, 2D/3D
Dlouho očekávané hollywoodské zpracování klasické pohádky dostalo velkovýpravnou
muzikálovou podobu v hlavní roli s Emmou Watsonovou a bude to pastva nejen pro oči - jen její
jedny šaty se šily 12tis. hodin, na lustry se spotřebovalo přes 9tis. svíček a taneční sál je něco mezi
benediktinským klášterem a zámku ve Versailles – doporučujeme v rámci výuky AJ v originále s
titulky

Špunti na vodě
Rodinná komedie, Česko, 2017, 83 minut
Rozverná komedie o tom, co se stane, když se tři tátové nehodlají vzdát svého plánu na pánskou
jízdu a roz-hodnou se sjet Sázavu i se sedmi dětmi – manželkám a nepředvídatelným nástrahám
navzdory. V režii Jiřího Chlumského uvidíme například Jiřího Langmajera, Hynka Čermáka, Pavla
Lišku, Táňu Vilhelmovou nebo Annu Polívkovou.

Král Artuš: Legenda o meči – od 12.5.2017
Akční dobrodružné fantasy, VB / Austrálie / USA, 2017, 126 minut, s titulky 2D/3D

Prvotřídní syrová fantasy o meči zaraženém do kamene v režii Guye Ritchieho (Sbal prachy a
vypadni, Pod-fu(c)k) slibuje rozjezd nové ságy rytířů Kulatého stolu. Když je ještě v Artušově
(Charlie Hunnam) dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny strýc Vortigern (Jude Law). Artuš
netuší, kým ve skutečnosti je a když se mu podaří vytáhnout legendární meč z kamene, obrátí se
jeho život vzhůru nohama a musí akcepto-vat svůj královský původ.

Naprostí cizinci – od 7.5. 2017
Komediální drama, Itálie, 2016, 93 minut, s titulky
Výtečně vygradované italské konverzační komediální drama vypráví o společné večeři sedmi přátel
a hlavně rozhodnutí všech zúčastněných zahrát si zdánlivě nevinnou hru s mobilními telefony. Díky
tomu se z původně poklidného posezení stává večeře, na kterou všichni zúčastnění už nikdy
nezapomenou.

Uteč
Mysteriózní hororová komedie, USA, 2017, 103 minut, s titulky
Lahůdkové psycho kombinované s rafinovanou satirou. Film, který se posmívá rasovým
předsudkům a mimo to zároveň děsí a baví. Hit slavného festivalu v Sundance díky tomu sbírá body
u diváků i recenzentů. Například jeden z nejslavnějších filmových serverů - Rotten Tomatoes - mu
udělil nevídané stoprocentní skóre. A přitom je to „jen“ příběh o dívce, která si veze svého kluka
domů na víkend, aby ho představila rodičům...

The Circle
Sci-fi thriller, USA / UAE, 2017, 90 minut, s titulky
Emma Watson získá vysněnou práci ve společnosti, jejíž jedinečná technologie má moc doslova
změnit svět a po čase zjišťuje, že se ocitá pod permanentním a nechtěným dohledem nejen šéfa,
Toma Hankse. Jeho orwellovské pojetí světa, téma technologického rozvoje a životního pohodlí za
cenu určité ztráty soukromí se však do určité míry odehrává ve světě, ve kterém už dnes žijeme a
tak se nabízí znepokojivá otázka… jde v dnešní době stále ještě o žánr sci-fi?

Bratříček Karel
Dokumentární, Česko / Polsko, 2016, 79 minut
Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara, přináší ve svém portrétu režisérka Krystyna Krauze.

Snowden
Životopisné drama, USA / Německo / Francie, 2016, 134 minut, s titulky
Jeho jméno zná každý. Edward Snowden za sebou nechal pokojný rodinný život a vzornou kariéru
v tajných službách a stal se psancem na útěku. Je muž, který odhalil šokující praktiky amerických
výzvědných služeb, hrdinný whistleblower, nebo zrádce, který zaslouží nejtvrdší trest?

Egon Schiele
Drama, Rakousko / Lucembursko, 2016, 109 minut, s titulky
Malíř a grafik Egon Schiele byl jedním z nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. sto-

letí. Doby, během níž se pomalu a téměř nepozorovaně chýlila ke konci jedna velká dějinná éra.
Doby, kdy se v kultuře a ve výtvarném umění snad nejvýrazněji začaly bouřlivě prosazovat zcela
nové směry.

Úkryt v ZOO
Životopisný, USA, 2017, 127 minut, s titulky
Film se odehrává v Polsku během druhé světové války a vypráví o manželské dvojici, která měla na
starost varšavskou zoologickou zahradu. Tu se pokoušeli udržet ve funkčním stavu navzdory okupaci a během toho pomáhali stovkám uprchlých Židů. Jessica Chastain a Daniel Brühl v hlavních
rolích.

Kytice
Mysteriózní poetický horor, Česko, 2000, 81 minut
Šestnáct let po uvedení, kdy dorostla nová generace žáků a studentů bychom školní projekce
s Kyticí rádi oživili. Kytice se vrací nejen v podobě právě vydaného komiksu, ale také v
remasterované verzi na DCP.

Trainspotting 2
Krimi, VB, 2017, 109 minut, s titulky
Spud, Renton, Sick Boy, Begbie a Danny Boyle natočili volné pokračování Trainspottingu, které
bude stejně volně inspirováno knihou Porno, v níž se Irvine Welsh vrátil do Edinburghu za svými
vůbec nejpopu-lárnějšími "hrdiny". Choose LIFE!

Z Paříže do Paříže – od 1.6.2017
Dobrodružné drama, české znění, 101 minut, české znění
Film Z Paříže do Paříže byl natočen podle stejnojmenné autobiografické předlohy Josepha Joffa,
který vypráví napínavý a dojímavý příběh ze svého života bez veškeré sentimentality. Bratři Maurice a Joseph jsou kluci, kterým žádná lumpárna není cizí, a protože bydlí v Paříži, mají příležitostí
pro svá klukovská dobrodružství více než dost. Tím spíše, když je jednomu deset a druhému dvanáct let. Bohužel jim do dětských her a radostí zasáhne tvrdý osud. Jednoho dne jim totiž maminka
musí na kabáty přišít žluté hvězdy….

La La Land
Muzikál, USA, 2016, 127 minut, s titulky
Režisér oscarového filmu Whiplash Damien Chazelle, Ryan Gosling, Emma Stone a J.K.Simmons
v mistrovsky natočené muzikálové romanci, která už dotančila několik oscarových cen.

Spojenci
Romantický thriller, USA, 2016, 124 minut, s titulky
Za války slouží v tajných službách, žijí jako manželé v Casablance, ale mír mezi ně postaví hráz a
hlavní hrdina dostane rozkaz: zabij svou ženu, nebo budeš viset. Brad Pitt, Marion Cotillard, režie

Robert Zemeckis.

Hacksaw Ridge
Válečné drama, USA / Austrálie, 2016, 131 minut, s titulky
Neozbrojený medik se stal hrdinou krvavého pekla bitvy o Okinawu a pan režisér Mel Gibson o
tom vydal svědectví, přesvědčivé jako prst vložený do rány.

Dítě Bridget Jonesové
Komedie, VB / USA, 2016, 120 minut, s titulky
Důkaz, že i třetí díl může být nejlepší. Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey a další.

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Fantasy / dobrodružný, USA, 2016, 128 min, české znění / originál s titulky
Režisér Tim Burton nám připravil další fantaskní výlet do světa kouzel a fantazie. Ujal se totiž
zfilmování stejnojmenného bestselleru, v němž mladík Jake vyráží na velmi dobrodružnou výpravu.
Pomocí stop a nápověd, nalezených v dědečkově pozůstalosti, objeví na odlehlém koutě jednoho
téměř opuštěného ostrova velice zvláštní dům…

Ani ve snu!
Sportovně romantický film, ČR/SR/Bulharsko, 2016, 79 minut
Laura je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat do party parkouristů a při tom ji zaskočí
láska, kterou pocítí k jednomu z nich, k Lukymu. A začne žít dvojí život: Ve fantazijním světě
komických a romantických vizí jí Luky patří, v realitě ale její snaha se s ním sblížit skončí
karambolem. Ve chvíli, kdy se oba její světy propojí, se Laura musí rozhodnout. Buď bude nadále
snít, nebo se dokáže poprat se svým skutečným životem. Film se odehrává v prostředí parkouristů,
mladých lidí, kteří se snaží posouvat hranice fyzických schopností vlastního těla v současném
urbánním a industriálním světě. Jejich životní styl, schopnost zdolávat téměř jakékoliv překážky,
jim přináší svobodu. Parkour je tak pro teenagery synonymem nezávislosti.

