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Havel
Film nejen o Václavu Havlovi, v němž rok 1968 tvoří pouhý
prolog a listopad ´89 epilog. Film tedy zachycuje relativně
dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny z rozmazleného
bohéma, přes úspěšného dramatika, bojovníka za lidská
práva, až po vůdčí osobnost sametové revoluce a
celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film
nabízí především vzrušující a málo známý příběh, jakých
není ve světě mnoho.
ČSFD

Rekonstrukce okupace
Režisér filmu Jan Šikl sbírá mnoho let soukromé, rodinné
a filmové archivy. Před časem nalezl 3,5 hodiny profesionálně
natočeného materiálu, na kterém je zachycena invaze vojsk
Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968.
Záběry pravděpodobně nikdo nikdy neviděl. Vzpomínky na
konkrétní události ožívají, postupně se skládá obraz
historického okamžiku a jeho vztahu k současnosti.
ČSFD

Jan Werich: Když už člověk jednou je ...
Film mapuje klíčové okamžiky jeho života, vznik
Osvobozeného divadla, boj proti fašismu, útěk před nacisty,
působení v USA, rozčarování po návratu do ČSSR, přináší
málo známá fakta o jeho dramatickém útěku do Rakouska
nebo o jeho druhé emigraci do USA. Pro národ se stal
symbolem vzdoru a nesouhlasu s okupací sovětskými vojsky.
Přesto byl obklopen přáteli, které sledovala a evidovala StB…
ČSFD

Zátopek
Příběh největšího československého sportovce 20. století, který
je
pravděpodobně
nejobdivovanějším
atletem
mezi
amatérskými běžci na celém světě. Film o lásce mezi Emilem a
Danou, o prvním moderním sportovci, jehož tréninkové metody
se používají dodnes. Film o fenomenálních sportovních
úspěších, velkém přátelství a rytířské rivalitě.
ČSFD

Nebe
Tomáš Etzler pracuje pro CNN a mimo jiné, léta působil v Číně
jako zahraniční zpravodaj. „Z čínské ambasády do kina určitě
nepřijdou, ale nedivil bych se, kdyby poslali nějakého špeha. Můj
příběh je o tom, jak jsem Čínu poznával, jak z původního nadšení
přišlo rozčarování a pak ke konci až jako opovržení, zoufalství,
vyhoření…“ načrtává Etzler.
ČSFD

Krajina ve stínu
Krajina ve stínu 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. Hrají:
Stanislav Majer, Csongor Kassai, Barbora Poláková, Pavel Nový,
Petra Špalková, Zuzana Kronerová.
ČSFD

Moje slunce Mad
Helena opouští všední život v Praze, aby se v Kábulu vdala za
svého milovaného spolužáka Nazira. K vysněné budoucnosti
ale nevede jednoduchá cesta. Ne všichni mají tak velké srdce
jako Nazir a tolik smyslu pro humor jako hlava rodiny,
pokrokový a vřelý dědeček. Ukazuje se ale, že štěstí si člověka
může najít v situacích, kde by je nejméně čekal.
ČSFD

Gump: Pes, který naučil lidi žít
Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima
toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc
neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně
důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také
bolest. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí
kolem nich. Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana
Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, aj.
ČSFD

Free Guy
Něco mezi Jumanji a Matrixem... Ryan Reynolds hraje
bankovního úředníka. Nijak vyjímečného bankovního úředníka.
Vlastně docela nudného, obyčejného, bankovního úředníka,
který najednou zjistí, že je ve skutečnosti jen postavou ve
videohře. A tak se rozhodne stát hrdinou, který přepíše vlastní
příběh. V prostředí, kde neexistují žádná omezení, žádná
pravidla a kde je vše dovoleno, musí zachránit svět dřív, než
bude zničen.
ČSFD | dabing + titulky

Expedice džungle
Vydejte se na napínavou plavbu po Amazonce s mazaným
kapitánem Frankem Wolffem a neohroženou archeoložkou,
doktorkou Lily Houghton. Lily pátrá po prastarém stromě
s nevídanou léčivou mocí. Čím blíž se hrdinové dostávají k
odhalení tajemství ztraceného stromu, tím víc dávají v sázku
svůj osud, ale i osud lidstva.
ČSFD | dabing + titulky

