Earth: Den na zázračné planetě
Rodinný film / dokument, VB, 2017, 95 minut, komentář čte Ivan Trojan

Technologicky nejdokonalejší a nejambicióznější film o přírodě všech dob. Tento film nám
zprostředkuje fascinující emotivní příběhy, které se odehrávají na nejrůznějších místech
Země během jediného dne.

Já, Simon – možné již od premiéry 14.6.
Komedie / drama, USA, 2018, 110 minut, s titulky

Komedie, která Vás dostane svou upřímností a srdečností. Komedie, po které se budete
zase chtít vrátit na střední (nebo si uvědomit, jaký krásný čas zrovna prožíváte) a navždy
tam zůstat. Hlavní role Katherine Langford (velmi oblíbený teenage seriál 13 Reasons
Why).

Planeta Česko
Dokumentární, Česko, 2017, 81 minut

První celovečerní film o české přírodě ukazuje fascinující dobrodružství zvířat a rostlin
žijících kolem nás. Některé možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi
dveřmi!

Cesta za králem trollů
Dobrodružná pohádka, Norsko, 2017, 104 minut, české znění

Výpravná severská pohádka vypráví příběh Espena, který se se svými bratry vydá na
nebezpečnou výpravu za záchranou princezny, ze zajetí zlého trolla, aby získal odměnu a
zachránil rodinnou farmu.

Avengers: Infinity War
Akční Sci-Fi, USA, 2018, 155 minut, s titulky – české znění, 2D + 3D

Nehraje se o nic jiného, než o osud celého vesmíru. Nebo jenom půlky? Jisté je, že Thanos
může vymazat každého druhého žijícího tvora pouhým lusknutím prstu. Stačí, když
zkompletuje svojí rukavici, čemuž se budou snažit společnými silami zabránit nejen
Avengers a Strážci Galaxie, ale i hrdinové rozházení někde mezi.

Jumanji: Vítejte v džungli!
Dobrodružná komedie, USA, 2017, 111 minut, české znění, 2D + 3D

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli, ocitají se všichni vzápětí v džungli,
v níž se hra odehrává, a stávají se jejími postavami. V hlavních rolích: Dwayne Johnson a
Jack Black.

Odnikud
Drama, N/ F, 2017, 106 minut, s titulky

Thriller o pomstě a spravedlnosti začal sbírat ceny již v květnu v Cannes, pokračovalo to
německou nominací na Oscara a film byl čerstvě nominován také na Zlatý glóbus za
nejlepší zahraniční film. Katja při bombovém útoku přichází o syna a manžela. Následný
soudní proces navíc neskončí dle očekávání. Tato silná káva není pro každého. Těm z vás,
kteří se nebojí silných kinozážitků se dostane navíc opravdu strhujícího výkonu Diane
Kruger.

Nejtemnější hodina
Historické drama, VB, 2017, 125 minut, s titulky

Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století Winstona Churchilla. Na
počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí: hrozba německé invaze je
bezprostřední a je třeba během krátké chvíle změnit průběh světových dějin. A jak se dalo
čekat, Oldman si došel v hlavní roli pro Oscara.

Máří Magdalena
Historické drama, VB / USA., 2018, 120 minut, s titulky

Většina z nás o Máří z Magdaly ví jen to, že jde o bývalou prostitutku, kterou napravilo
setkání s charis-matickým Ježíšem, případně ji zná z muzikálu Jesus Christ Superstar. Až ji
díky filmu poznáte, pochopíte, proč dostala nálepku prostitutky, proč ji církevní
představitelé neměli rádi i proč byla zahalena takovým tajemstvím. Hlavní role Rooney
Mara a Joaquin Phoenix.

Milada
Životopisné drama, ČR, 2017, 130 minut, české znění

Milada Horáková, co napsat… Ústředními tématy filmu jsou svoboda, boj za demokracii,
pravda, láska, naděje, moc a oběť. Byla popravena 27. června 1950 a o její milost žádali
Einstein, Churchill i Eleanor Rooseveltová. Dcera Milady Horákové zpřístupnila dosud
nezveřejněné osobní dopisy či rodinné fotografie. Film Milada není dokument, nicméně
obsahuje pasáže s přesnými citacemi – například poslední Miladiny dopisy, její řeč během
soudního procesu nebo Gottwaldův projev z Února. Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Aňa
Geislerová, Vica Kerekes a další.

Vražda v Orient Expressu
Mysteriózní krimi, USA, 2017, 110 minut, s titulky

Režisér Kenneth Branagh přivádí na plátna kin hvězdnou posádku legendárního vlaku v
jednom z nejnapí-navějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.
V rolích oběti a možných vrahů se totiž představí Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi
Dench, Johnny Depp, Michele Pfeiffer, Daisy Ridley, Sergej Polunin a mnozí další
podezřelí.

Prezident Blaník
Komedie, ČR, 2018, 90 minut

Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, slíbil máslo a lithium do každé rodiny
nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad
však zmařil Žížala, když nedoručil včas podpisové archy...

Backstage
Romantický / Hudební, SR / ČR, 2018, 90 minut První celovečerní film o české přírodě ukazuje Tanec

a láska jako životní náplň skupiny mladých přátel rozhodnutých uspět v talentové soutěži.
Andrea Sedláčková (Fair Play) režíruje kromě členů profesionální taneční skupiny The
Pastels i Bena Cristovao, Kryštofa Hádka, Ivanu Chýlkovou či Roman Luknára.

Black Panther
Sci-Fi, USA, 2018, 132 minut, české znění - s titulky, 2D + 3D

Ještě před dalším dílem Avengers stihneme dalšího marvelovského hrdinu, válečníka
T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené avšak
technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem.

Ztratili jsme Stalina
Komedie, VB / F / B, 2017, 106 minut, s titulky

Během posledních dnů sovětského vůdce a těsně po jeho smrti vypukl v Sovětském svazu
absolutní chaos. Kdo má řídit největší zemi na světě s hromadou atomovek? Hlavní role
Steve Buscemi a Olga Kurylenko.

Ready Player One: Hra začíná
Akční Sci-Fi, USA, 2018, 140 minut, české znění – titulky, 2D + 3D

Spielberg proměnil kultovní knihu ve svébytnou blockbusterovou jízdu. Kdo hodlá brečet
nad tím, co všechno chybí a co se změnilo, ať nechodí do kina. My ostatní nafasujeme
čistou filmovou radost, geniální podívanou, jenž vyvolá obrovský úsměv a promění nás
zase v nadšené děti. Doporučujeme!

Neznámý voják
Válečné drama, Finsko, 2017, 135 minut, s titulky

Autobiografický román spisovatele Väinö Linna je považován za finský Opus magnum.
Tohle je válka, tohle je boj, s vojáky z kulometné roty sledujeme jak chvíle vítězství a
postupu, tak bahno úmorné poziční války a prohry. Pokud Dunkerk byl 1, tak tohle je 1*.

Sbohem, děcáku
Dokumentární, ČR, 2017, 92 minut

Téměř celé své dětství vyrůstali v ústavu. Nemají domov, nemají rodinu, netuší, kde budou
bydlet a jak si budou vydělávat. Lukáš chce být slavný hip hoper, Simona plánuje jít na

operaci změny pohlaví, Jarda by chtěl mít velkou rodinu. Dokumentární film sleduje
časosběrnou metodou příběhy tří dětí, které opustily „děcák“ a staví se na vlastní nohy.

Wind River
Krimi, USA, 2017, 107 minut, s titulkami

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!

