Masaryk
Životopisné drama, ČR/SR, 2017, 106 minut

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.

Matrix
Akční sci-Fi, USA, 1999, 131 minut, s titulky

Kultovní kyberpunkovou sci-fi jízdu o černých brýlích a dírách v systému netřeba představovat. Díky
PRO-JEKTu 100 si ji v remasterované verzi připomeneme na velkém plátně. A co vy… chcete se
probudit nebo vám to takto vyhovuje? Volíte modrou nebo červenou pilulku?

Po strništi bos
Tragikomedie, ČR / SR, 2017, 111 minut

Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které Zdeněk Svěrák prožil za války na venkově. Svým námětem
zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o
různých fázích života mužského protagonisty na pozadí dějinných událostí. Hrají: Ondřej Vetchý,
Tereza Voříšková, Oldřich Kaiser, Hynek Čermák, Zdeněk Svěrák, režie Jan Svěrák.

Cesta do pravěku
Dobrodružný / Fantasy, Československo, 1955

Filmová legenda, která není uvolněna do běžné kinodistribuce a tak je to jedinečná šance pro vaše
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žáky a studenty vidět tento skvost v remasterované podobě na velkém plátně.
Cesta do pravěku vypráví o cestě čtveřice zvídavých chlapců proti proudu času. Čtyři kamarádi na
pramici putují ze současnosti přes dobu ledovou, třetihory a druhohory až do okamžiku, kdy se z
oceánu zrodil život.

Svět podle Daliborka
Dokumentární, Česko, 2017, 105 minut

Film Víta Klusáka už není pouze karlovarskou senzací, ale stal se celospolečenským tématem, o
kterém se mluví. Recenze prestižního filmového magazínu Variety nešetří chválou: „Je to absurdně
vtipný, palčivě chytrý a nakonec i mrazivý vhled do duše českého neonacisty.“

Dancer
Dokument, VB / USA / Rusko, 2016, 85 minut, s titulky

Pro velký zájem diváků byly prodlouženy práva k jedinečnému dokumentu, který byl beznadějně
vyprodán po celém světě (u nás v Národním divadle např. za necelé 4 minuty). Zdaleka nemusíte být
fanoušky baletu, aby vás příběh nadaného umělce pohltil. Ba naopak… Sergej Polunin, "Potetovaný
James Dean baletu", totiž není klasických baleťákem. V 19 letech se stal historicky nejmladším
sólistou Královského baletu v Londýně, aby v 21 letech, na pokraji sebezničení, zase odešel. Součástí
jeho každodenního života se staly strhující výkony oceňované ovacemi, ale i bolestivý dril ventilovaný
excesy na divokých večírcích.

Bratříček Karel
Dokument, ČR / PL, 2016, 79 minut, české znění
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V polsko-české koprodukci vznikl film, který měl být na světě již dávno. Písničkář Karel Kryl kdysi
půjčil Krystyně Krauzeové peníze na studium a nyní polská režisérka splatila svůj dluh natočením
dokumentu, který by si všichni fanoušci Kryla, folku či umění proti establishmentu neměli nechat
ujít.

Wind River
Mysteriózní krimi, USA, 2017, 107 minut, s titulky

Hit karlovarského festivalu s Jeremym Rennerem si už vysloužil pověst jednoho z nejlepších filmů
roku. Temný, pomalý, ale extrémně působivý a drsný příběh s chytře pojatými hrdiny, skvělými herci a
vtahující atmosférou..Wind River je prostě pecka!
Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky.
Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské rezervace
Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné podnebí, jež tam panuje. Na pomoc s
vyšetřováním si přizve stopaře Coryho a společně se snaží přijít na kloub záhadné smrti...

Pěkně blbě: Vary ve vašem kině
Romantická komedie, USA, 2017, 119 minut, s titulky

Nabízíme ochutnávku toho nejlepšího z letošního ročníku karlovarského festivalu – chytrou
romantickou komedii podle skutečných událostí s poněkud ironickým názvem. Tento snímek o tom,
jak je těžké udobřit se s holkou, když je v kómatu, se stal diváckým hitem letošního festivalu v
Sundance a my si tuto vtipnou love story ze života můžeme prožít i v našem / vašem kině.
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Smrtihlav - HhHH
Akční historický thriller, F / VB / Belgie / USA, 2017, 119 minut, s titulky

Film zachycuje 13leté období života Reinharda Heydricha. Nejedná se však o další variaci na loňský
Anthropoid, ale film se soustřeďuje zejména na události, které této operaci předcházely. Divák tak
získá komplexnější pohled na Heydrichovu osobnost a situace, které se staly před atentátem i po něm
– odkazuje se zde na Lidice, konferenci ve Wannsee, zmíněn je i Josef Mašín st. V roli Jana Kubiše se
představí Jack O ´Connell, roli Josefa Gabčíka získal Jack Reynor.

Kráska a zvíře
Romantická pohádka, USA, 2017, 130 minut, české znění / originál s titulky / 2D+3D verze
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.

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.
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Král Artuš: Legenda o meči
Akční dobrodružné fantasy, VB / Austrálie / USA, 2017, 126 minut, s titulky 2D i 3D verze

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
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 pů-vodně poklidného posezení stává večeře, na kterou všichni zúčastnění už nikdy
nezapomenou.

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?
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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 rích.

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
Dobrodružné drama, české znění, 101 minut, s titulky

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….
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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.
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