Naučné – doplněk ke studiu
Hovory s TGM
Historické drama, ČR, 2018, 85 minut – od 22.10.2018

Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších
rozhovorů naší historie. Filmové „Hovory s TGM“ přinášejí na plátna kin nečekané napětí, emoce a střet
dvou významných mužů.

Toman
Historické drama, ČR / SR, 2018, 145 minut – od 20.11.2018

Film Ondřeje Trojana vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší
zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu. To vše s velkým
důrazem na historickou přesnost. Hlavní role Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Marek
Taclík, Lukáš Latinák, Táňa Pauhofová aj.

Svědkové Putinovi
Dokumentární, Lotyšsko / Švýcarsko / Česko, 2018, 102 minut, s titulky – od 20.11.2018

Vybrali si ho a pak se nestačili divit. Píše se rok 1999. Dosavadní ruský prezident Boris Jelcin půl
roku před vypršením svého funkčního období zcela nečekaně abdikuje a řízením státu pověřuje premiéra
Vladimíra Putina. Tímto osudovým okamžikem začíná nový dokument renomovaného režiséra Vitalije
Manského (V paprscích slunce), který se jako dvorní prezidentský kameraman dostal do nitra kremelské
politiky a přináší tak nečekané svědectví o začátku putinovské éry. A o tom, kdo všechno jsou vlastně
“Svědkové Putinovi".

Jan Palach
Drama, ČR, 2018, 124 minut

Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, nekompromisního mladíka, který přinesl krajní
oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie a stal se „pochodní č. 1“.

Grygar
Dokumentární, Česko, 2018, 84 minut

Jiří Grygar je jedním z nejslavnějších českých vědců. Astrofyzik, a hlavně popularizátor vědy dokáže i ty
nejsložitější otázky našeho světa přiblížit nejjednodušším způsobem. O něco podobného se snaží i
celovečerní dokument, na jehož vzniku se podíleli studenti Slezské univerzity v Opavě. Ti s Grygarem nejen
vyrazili po veřejných přednáškách a na jeho dlouhé cesty po Česku, ale také získali exkluzivní přístup do
argentinské observatoře Pierra Augera, kde se český vědec podílí na fascinujícím výzkumu kosmického
záření.
Film se kromě vědeckých aktivit věnuje i životnímu příběhu slavného astronoma, který pochází z rodiny
českých Slezanů a se svými rodiči prožil během nacistické okupace vyhnání z pohraničí. Nakonec mu kladou
i otázku nejsložitější: Jak je možné, že jako vědec věří v Boha?

Krkonoše
Dokument, 2018, 90 minut

Populárně vzdělávací film, zachycující Krkonoše, nejvyšší české hory, jejich geologický a geomorfologický
vývoj, flóru, faunu, historické a kulturní souvislosti činnosti člověka v Krkonoších. Film Vás zavede do
nejkrásnějších míst Krkonoš, jako je Sněžka, Obří a Labský důl, Sněžné jámy, Malý a Velký rybník nebo
Labský, Pančavský a Mumlavský vodopád nebo pramen Labe.

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!

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 charismatickým 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.

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*.

„Zábavná sekce“
První člověk
Životopisné drama, USA, 2018, 138 minut, s titulky – od 25.11.2018

Ryan Gosling je herecký bůh. Damien Chazelle si po Whiplash a LaLaLandu v Hollywoodu může dělat, co
chce. Ve své novince vymění svět hudby za výlet do vesmíru. Půjde o biografický příběh Neila Armstronga,
prvního člověka, jenž vstoupil na Měsíc. Dá se očekávat, že Chazelle natočí vizuálně strhující podívanou a že
to bude prostě dobrý film.

Zlatý podraz
Romantické drama, ČR, 2018, 106 minut – od 14.11.2018

Sportem číslo jedna je v Česku fotbal, nebo hokej. Nebo biatlon. Nebo prostě to, v čem jsme zrovna dobří,
basket ale ne, v minulosti tomu tak však nebylo. V roce 1951 totiž čeští hráči přivezli z mistrovství Evropy v
Ženevě zlato. Tento film ale není jen o sportu, ale i o politice, která do sportu a do života hráčů začala hodně
ošklivě zasahovat a také o lásce a o tom, co všechno pro ni budou hrdinové ochotni obětovat. Režie: Radim
Špaček. Hrají: Zdeněk Piškula, Filip Březina aj.

Úsměvy smutných mužů
Komedie / drama, ČR, 2018, 90 minut

Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života - na dno, odkud vede už jen
cesta vzhůru nebo do pekla. Adaptace knihy Josefa Formánka je stejně zdařilá, jako kniha samotná, nenechte
si film ujít – doporučujeme! Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Jaroslav Plesl, Simona Bab-čáková aj.
Režie: Dan Svátek.

Kingskate
Dokumentární, ČR, 2018, 82 minut

Kultovní postavy českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a
divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu. Film má sílu, že uhrane i ty, kteří se o skejty vůbec
nezajímají a má velmi vysoké hodnocení. Režie: Šimon Šafránek.

Backstage
Romantický / Hudební, SR / ČR, 2018, 90 minut

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.

Teheránská tabu
Animované drama, N / Rak., 2017, 90 minut, s titulky

Děj se skládá ze třech provázaných, mezigeneračních epizod, které se odehrávají ve městě i na venkově mezi
vzdělanými i těmi, jimž osud nepřál. Z tohoto pohledu pak film působí jako sociologická sonda. Autenticitu
snímku dodává observační styl vyprávění a citlivý přístup k postavám. Fascinující na něm bylo především to,
jak tu Moussaoui jemnými prostředky zachytil zemi ve stavu, kdy čeká na změnu, která zatím nepřichází.

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.

Alfa
Dobrodružný thriller, USA, 2018, 97 minut, s titulky 2D+3D verze

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se v Evropě před 20 tisíci lety - během poslední doby ledové, kdy bylo
hlavní starostí člověka hlavně přežití a neustálý souboj s přírodními živly i zvířaty.

Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy
Rodinný, Francie, 2018, 91 minut, české znění

Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a
sní o novém životě na jiném místě, jinde než v horách… Sebastian však své kopce opustit nechce.

Louskáček a čtyři říše
Fantasy, dobrodružný, USA, 2018, české znění + titulky – od 25.11.2018 2D+3D verze

Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její zesnulé matky.
Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten
v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa, kde potká vojáka a louskáčka Filipa, armádu
myší a regenty, kteří spravují tři říše: Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí.

Já, Simon
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).

Všechno bude
Road movie, ČR / PL / SR, 2018, 85 minut

Příběh rošťáckého sebejistého Máry a trochu podivínského Heduš, kteří vyjíždějí do promrzlé krajiny za
dobrodružstvím, jak jinak než autem. Vždyť Márovi zanedlouho bude patnáct! Road movie o mouchách,
které občas vylézají i v zimě, na policejní stanici končící příběh o nepopsatelném poutu klučičího přátelství, o
nezkrotné touze něco zažít, i když přesně nevíte co. Film získal v hlavní soutěži na letošním Mezinárodním
filmovém festivalu v Karlových Varech Cenu za nejlepší režii.

Utoya, 22. července
Thriller, Norsko, 2018, 98 minut, s titulky

Jeden z nejpůsobivějších filmů léta zvolil formu přísné rekonstrukce. Beze střihu sledujeme Kaju, která
musela prožít nejhorší teroristický čin evropské historie – Breivikův mrazivý masakr.

Grinch
Animovaná komedie, USA, 2018, české znění – od 25.11. 2018 2D+3D verze

Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí, nenávidí Vánoce. Zatímco většina z nás rezignuje a svátky klidu a
míru tiše protrpí, on se je rozhodne zničit.

Čertí brko
Pohádka / Komedie, Česko / Slovensko, 2018, 99 minut – od 17.12.2018

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem
řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.
Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku
Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.

Čarodějovy hodiny
Fantasy, USA, 2018, 105 minut, české znění

Záhadný strýc Jack Black, jeho sousedka Cate Blanchett , scenárista Eric Kripke a režisér Eli Roth. Z tohoto
mixu vznikla velkolepě efektní fantasy ze světa kouzel. O co jde? Strýček zasvěcuje Lewise do světa kouzel
a ten mu pomáhá vypátrat záhadné hodiny, které by svou čarovnou mocí mohly způsobit ko-nec lidského
pokolení.

Johnny English znovu zasahuje
Akční komedie, VB / USA, 2018, 88 minut, české znění + titulky – od 14.11.2018

Rowan Atkinson se i tentokrát stává agentem, jemuž se prostě nedaří. Příběh odstartuje kybernetický útok,
který odhalí identitu všech tajných britských agentů. Jedinou dosud neodhalenou nadějí tak zůstává Johnny
English.

