PREMIERE CINEMAS OLOMOUC
NEJMODERNĚJŠÍ MULTIKINO NA MORAVĚ

Vážení pedagogové,
nejmodernější multikino na Moravě, Premiere Cinemas Olomouc, pro vás opět připravilo
pestrou nabídku školních projekcí.

BONUSY POUZE PRO ŠKOLNÍ SKUPINY
• Pro pedagogy je vstup zdarma, každý pedagog navíc za každých 10 žáků ve své skupině
získá 1 VIP vstupenku pro soukromé využití (vlastní volba filmu, termínu a času promítání).
• Pro školní skupiny je připraveno speciální výhodné menu v hodnotě 69 Kč (malý nápoj a malý popcorn).
ï Pro pedagogy káva zdarma.
ï Možnost promítání staršího filmu (nad 60 osob za zvýhodněnou cenu již od 69 Kč)

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Zvýhodněné vstupné od 69 Kč (od 150 osob / ceny se liší podle stáří filmu a jsou určovány po dohodě s filmovým distributorem)
Minimální počet studentů 25
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: katerina.javorova@premierecinemas.cz
Kontaktní osoba Kateřina Javorová
Aktuální nabídku filmů, které právě promítáme, naleznete
na našich internetových stránkách www.premierecinemas.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olonouc
Více na www.premierecinemas.cz.

1

VYBRANÉ PREMIÉRY

Power Rangers:
Strážci vesmíru
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy
Premiéra 6. 4. 2017
Film Power Rangers: Strážci vesmíru sleduje osudy pěti
teenagerů, ze kterých se musí stát mimořádní bojovníci poté, kdy se dozví, že jejich městu Angel Grove – a
celému světu – hrozí zničení od mimozemských bytostí.
Osudem vybraní hrdinové si rychle uvědomí, že jedině oni
mohou zachránit planetu. Ale aby ji mohli zachránit, budou muset vyřešit vlastní životní problémy a spojit se jako
Strážci dříve, než bude pozdě.

Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
Dobrodružný / Akční / Fantasy / Komedie
Premiéra 25.5.2017
Oblíbení hrdinové Jack Sparrow (Johnny Depp) a Will
Turner (Orlando Bloom) se vracejí v pátém pokračování
úspěšné série, ve kterém se společně postaví novému
nepříteli, pirátu Salazarovi (Javier Bardem). Ten dokázal uprchnout ze zakletého Bermudského trojúhelníku
a nyní se snaží zničit všechny piráty. Jedinou nadějí je
získat Poseidonův trojzubec, artefakt umožňující ovládat mořské vlny.

Zahradnictví:
Rodinný přítel
Drama
Premiéra 27. 4. 2017
Rodinný přítel je první z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné
ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským považují za
své „životní dílo“. Tři mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela
Míčová a Klára Melíšková) a jejich dvě děti (Samuel Budiman a Josefína Marková) čekají během německé okupace
na návrat svých vězněných mužů a otců (Martin Finger a Jiří
Macháček). Válkou vynucenému rodinnému společenství
mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří (Ondřej
Sokol).

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olonouc
Více na www.premierecinemas.cz.

Strážci Galaxie Vol. 2
Akční / Komedie / Sci-Fi
Premiéra 4. 5. 2017
Nevhodný mládeži do 12 let. V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračují ve filmu od studia Marvel Strážci Galaxie Vol. 2 dobrodružství party superhrdinů, kteří
se vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se musí
naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc
našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené postavy
z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

Mimi šéf
Animovaný / Komedie / Rodinný
Premiéra 20.4.2017
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice
působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý
byznysmen posedlý obchodními úspěchy. Pracuje pro
organizaci BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky.
Zatímco lásky k dětem ubývá a podíl BabyCorp na
trhu klesá, o to rychleji rostou výsledky konkurenční
společnosti Štěně a.s. Ta místo dětí prosazuje do
rodin chlupaté, roztomilé mazlíčky a její zakladatel
Francis E. Francis si může spokojeně mnout ruce a
věřit, že děti z byznysu s láskou úplně vyšoupne.

Špunti na vodě
Rodinný / Komedie
Premiéra 13. 4. 2017
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové
chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Tito muži
mají skvělý plán, ale jako každý plán má i ten jejich
své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez žen,
ale zato se svými dětmi.
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POHÁDKY
Šmoulové:
Zapomenutá vesnice
Žánr: Animovaný / Dobrodružný / Komedie
/ Rodinný / Fantasy (2017)
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se
Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se
svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem
plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě plné akce a
nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!

Balerína
Žánr: Animovaný / Dobrodružný / Rodinný (2017)
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší
vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se
jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu
do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání. Balerína je zábavný a dojemný film o přátelství,
sebedůvěře a rodinných poutech.

Kráska a zvíře

Lego Batman Film

Žánr: Rodinný / Fantasy / Muzikál
/ Romantický (2017)
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře
společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec,
velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje
pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým
zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod
obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše
skutečného prince.

Žánr: Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný / Fantasy (2017)
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film
„LEGO® příběh“ stal celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního filmového dobrodružství přirozený vůdce
celého ansámblu – LEGO Batman. Ale v Gothamu se
chystají velké změny, a pokud chce zabránit tomu, aby
moc ve městě převzal Joker, který nemá za lubem nic
dobrého, Batman bude možná nucen přehodnotit svůj
pohled na svou dosud fungující jednočlennou skupinu
občanské bdělosti a sebeobrany a snažit se spolupracovat i s ostatním a možná, ale opravdu jen možná,
naučit se trochu uvolnit a získat nadhled.

Psí poslání

Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa

Žánr: Dobrodružný / Komedie / Drama / Rodinný
/ Fantasy (2017)
Film Psí poslání vypráví cituplný a překvapivý příběh
jednoho věrného psa, který nachází smysl své existence prostřednictvím životů lidí, které učí smát se a
milovat. Během pěti desetiletí nás jeden hlas, hlas
neúnavného psa, zavede na strhující a povznášející
cestu, na které promlouvá k srdci všech lidí, kteří kdy
milovali nějaké zvíře. Přestože se během těch let postupně reinkarnuje do několika psů různých ras, je to
jeho pevné pouto se spřízněnou duší jménem Ethan,
které přenáší a inspiruje jednoho psa na jeho cestě
za nalezením vlastního poslání a skutečného smyslu
existence a pro svého chlapce.

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olonouc
Více na www.premierecinemas.cz.

Žánr: Animovaný / Akční / Dobrodružný (2016)
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa vypráví o
nebojácné dospívající dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou
potkává Vaiana (Auli‘i Cravalho) kdysi mocného poloboha Mauiho (Dwayne Johnson), který jí pomůže
stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a zažívají nebezpečná a úžasná
dobrodružství, například setkání s obřími mořskými
monstry, ze kterých leckdy uniknou jen o vlásek. Na
konci cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde
to, co vždycky hledala: sama sebe.
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Zpívej
Žánr: Animovaný / Akční / Dobrodružný (2016)
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém
otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl.
A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících,
je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná od Franka
Sinatry po Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného života
mazlíčků se tentokrát vydali dobývat kina s příběhem,
který vám pohladí nejen duši, ale i uši.

Trollové
Žánr: Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
/ Fantasy (2016)
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí,
že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít
Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu se totiž
podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit vlastní
veselé městečko Trollíkov, které se Bergenům, v čele
s princem Chroupou, nedaří a nedaří nalézt.

Anděl Páně 2
Žánr: Pohádka / Komedie (2016)
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je
přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný
pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí
utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to,
co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude
volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale
skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až
na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést
zpátky.

Fantastická zvířata
a kde je najít
Žánr: Dobrodružný/Rodinný/Fantasy (2016)
Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným
kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných
magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát,
když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho
zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku? J.
K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického světa!

Zootropolis: Město zvířat
Tajný život mazlíčků
Žánr: Animovaný / Komedie / Rodinný (2016)
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma?
Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a
pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný život mazlíčků, stvořenou autory filmových hitů Já,
padouch a Mimoni.

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olonouc
Více na www.premierecinemas.cz.

Žánr: Animovaný / Akční / Dobrodružný
/ Komedie / Rodinný (2016)
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je
Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé
velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů
světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu
na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však do
města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že
být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných
zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že
na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný
případ, i když to znamená vzít do party upovídaného a všemi mastmi mazaného lišáka Nicka Wilda.
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ČESKÁ HISTORIE

Masaryk
Žánr: Životopisný / Drama / Historický (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let. 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
Tomáš Garrigue.

Anthropoid
Žánr: Historický / Thriller / Válečný (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
Snímek Anthropoid vychází z výjimečného skutečného
příběhu vojenské operace za druhé světové války, jejímž
cílem byl atentát na obergruppenführera SS Reinharda
Heydricha. Heydrich byl po Hitlerovi a Himmlerovi třetím
nejvýznamnějším mužem Třetí říše, hlavním strůjcem
Konečného řešení a vůdcem nacistických okupačních sil
v Československu. Vražedná a brutální vláda tohoto muže,
přezdívaného „pražský řezník“, přiměla spojenecké síly
v Londýně k naplánování přísně tajné mise s kódovým
označením Operace Anthropoid, která se měla navždy
zapsat do historie.

Lída Baarová

Já, Olga Hepnarová

Žánr: Životopisný / Historický / Drama (2016)
Nevhodné pro děti do 12 let
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do
berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných
za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec
okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese
na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy.
Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího
idolu všech německých žen. Ten je nejen jejím partnerem
před kamerou, ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé audienci na Říšském kancléřství.
Hvězda Baarové strmě stoupá.

Žánr: Životopisný / Drama / Historický
/ Psychologický (2016)
Nevhodný mládeži do 15 let
Film Já, Olga Hepnarová je příběhem mladé ženy,
která v roce 1973 nasedla do nákladního auta
a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za
akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý život
ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední žena
na území Československa popravena. Snímek je
existenciálním dramatem Olgy Hepnarové, je příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové společnosti, příběhem, který vyústí v tragédii
a nemá vítěze ani poraženého.

Habermannův mlýn
Žánr: Drama / Válečný / Historický (2010)
Nevhodný mládeži do 12 let
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu
z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný
odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil
s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou
krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl
být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou
na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho životním osudem
pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let
dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale.

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olonouc
Více na www.premierecinemas.cz.

Občan Havel
Žánr: Dokumentární (2008)
Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého
prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr
nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku. Kamera jej
ale sleduje i v situacích, kdy se dokáže pěkně rozčílit
a zanadávat na špatně ušité košile. Stejně jako v životě Václava Havla hrají ve filmu důležitou roli obě jeho
manželky, Olga a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé
a spolupracovníci, světoví i čeští politici, ale i členové
skupiny Rolling Stones.
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SVĚTOVÁ HISTORIE
Hacksaw Ridge:
Zrození hrdiny

Popírání holocaustu

Žánr: Životopisný / Válečný
/ Historický / Drama (2016)
Nevhodné pro děti do 12 let
Film oscarového režiséra Mela Gibsona, inspirovaný
skutečným příběhem muže, který se během války stal
hrdinou bez jediného výstřelu. Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil
se tehdy třiadvacetiletý Američan Desmond Doss, tak
jako mnoho jiných mladíků, do služby vlasti. Z hloubi
svého přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň
a zabíjet. Stal se zdravotníkem 307. pěšího pluku 77.
pěší divize.

Žánr: Životopisný / Drama / Historický (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Film líčí právní spor uznávané spisovatelky a historičky
Deborah E. Lipstadtové (Rachel Weisz) proti Davidovi Irvingovi (Timothy Spall), který ji obvinil z urážky na
cti. Lipstadtová totiž veřejně označila Irvinga za člověka
popírajícího holocaust. V anglickém právním systému
padá v případě urážky na cti důkazní břemeno na žalovaného, proto musí Lipstadtová a její právní tým, vedený
Richardem Ramtonem (Tom Wilkinson), dokázat, že k
holocaustu skutečně došlo.

Spotlight

Saulův syn

Žánr: Životopisný / Historický / Thriller / Drama (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams
a Liev Schreiber v hlavních rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického deníku The
Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání
nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ
neměl dopad pouze na pár obviněných duchovních,
ale otřásl celou katolickou církví.

Kód Enigmy
Žánr: Válečný / Životopisný (2014)
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika
Alana Turinga. Namísto pachatele však v poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde o válečného
hrdinu, který se spolu s týmem podílel na prolomení
kódu legendárního německého šifrovacího stroje Enigma. Film vypráví příběh matematického génia, který
díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských životů.

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olonouc
Více na www.premierecinemas.cz.

Žánr: Drama (2015)
Nevhodný mládeži do 15 let
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském
Židovi a příslušníkovi tzv. Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních osvětimských vězňů
zpravidla izolováni a měli na starosti ty nejstrašnější práce. Saul chce uprostřed mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního syna.

Úkryt v zoo
Žánr: Životopisný / Drama / Historický /
Válečný (2017)
Antonina Zabinská práci v manželem řízené zoologické zahradě ve Varšavě přímo zbožňuje, je to vlastně ona, kdo
svou energií a rozhodností celou zahradu vede. Ani ona
však není schopná čelit valícím se dějinám. Když 1. září
1939 napadne Německo Polsko, pocítí to zahrada prakticky okamžitě. Bombardování a ostřelování města ve vteřině
zničí všechno, co manželé Zabinští léta budovali. Ze zahrady bez zvířat se stane skladiště německých zbraní a své
odborné znalosti můžou Antonina a její muž Jan využívat
jen k chovu prasat. Právě tady ale leží začátek cesty k jejich
odvážnému plánu...
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Kytice
Žánr: Drama / Horor / Mysteriózní / Romantický /
Fantasy / Povídkový / Poetický (2000)
Uvidíme sedm vypjatých příběhů o touhách, posedlostech
a sobectví. Inspirací filmu byla sbírka balad českého autora 19. století K. J. Erbena, jehož tvorba je paralelou k
poezii E. A. Poea, plná vášní a přízraků. Kytice poprvé vyšla v roce 1853 a patří k základním dílům národní literární
klasiky. Spoluscenárista, kameraman a režisér filmu F. A.
Brabec natočil dílo vycházející z originální výtvarné stylizace a akcentující vytříbenost jeho obrazového vidění. Vedle
strhující vizuální složky je další dominantou této filmové
básně o básních hudba J. Jiráska.

Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti
Žánr: Dobrodružný / Fantasy (2016)
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho
milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo,
známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou
prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele
a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen
jeho vlastní a výjimečná „podivnost“ může zachránit jeho nové přátele.

Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
Žánr: Dobrodružný (2013)
Nevhodný mládeži do 12 let
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v
tomto věku tráví svůj zbývající čas, pro něj chystají velkou
narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce zůstat
v bačkorách v křesle. Má docela jiné plány. Rozhodne se
pro útěk. Poté, co vyleze z okna, se vydává na úžasný a
naprosto nepředvídatelný výlet.

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olonouc
Více na www.premierecinemas.cz.

Dívka ve vlaku
Žánr: Drama / Mysteriózní / Thriller (2016)
Nevhodný mládeži do 15 let
Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem města Witney. Vlak projíždí kolem jejího
starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou novou
manželkou Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný
manželský pár. Rachel si postupně tento pár oblíbí a
sama pro sebe si je pojmenuje‚ Jess a Jason. Zdá se,
že mají dokonalý život, a Rachel jim zároveň závidí i přeje jejich štěstí. Jednoho dne, když projíždí kolem jejich
domu, stane se svědkem něčeho, co od základu změní
vše, co si dosud o tomto páru myslela.

Malý princ
Žánr: Animovaný / Fantasy (2015)
Malý princ je první celovečerní animovaná adaptace
slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí.
Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její
maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých.
Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný
soused, letec, který holčičce představí neobyčejný
svět, jenž mu před dávnou dobou představil Malý
princ. Ve světě, kde vše je možné, začne pro malou
holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti,
na které znovuobjeví své dětství a zjistí, že skutečně
můžeme vidět jen srdcem.

Zlodějka knih
Žánr: Válečný / Drama (2014)
Nevhodné pro děti do 12 let
Snímek Zlodějka knih je adaptací bestselleru spisovatele Markuse Zusaka. Příběh vypráví o dívce Liesel, která
se během druhé světové války dostane do pěstounské
rodiny, aby zde začala nový život. Liesel se snaží zapadnout – doma i ve škole, kde si z ní však spolužáci utahují, protože neumí pořádně číst. Liesel je odhodlaná
situaci změnit a získá k tomu pomoc svého dobrosrdečného nového tatínka….Zlodějka knih je o hledání krásy
i za těch nejošklivějších podmínek. Jedním z ústředních
témat příběhu je, že Hitler ničí lidi svými slovy a Liesel
tato slova krade zpět a píše jimi svůj vlastní příběh.
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ŽIVOTOPISNÝ
Jackie

Zakladatel

Žánr: Životopisný / Drama (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie
Kennedy (Natalie Portman) jednou z nejmladších prvních
dam v historii. Pro její vřelost, eleganci a vybraný vkus
ji brzy obdivují miliony lidí po celém světě. Pak přichází
okamžik, který všechno změní. Jackie se vyrovnává s
osobní ztrátou, jako milovaná matka a první dáma však
musí zůstat oporou dětem i celému národu. Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století je příběhem
hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do
zákulisí Bílého domu i zachycením dnů, které změnily
běh dějin.

Žánr: Životopisný / Drama (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a vybudoval nejznámější síť rychlého
občerstvení na světě. V roce 1954 dostal Ray Kroc
(Michael Keaton) objednávku na 6 mixérů na výrobu
oblíbených mléčných šejků od bratrů McDonaldových, kteří provozovali malou restauraci s hamburgery v jižní Kalifornii. Toto neobvykle velké množství
ho okamžitě zaujalo a rozhodl se, že dodávku vyřídí
osobně. Od tohoto momentu se začala psát historie
obrovského impéria McDonald, do kterého dnes patří neuvěřitelných 35.000 poboček po celém světě.

Lion
Žánr: Drama (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který
ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny.
Ocitne se v ulicích Kalkaty, kde se musí naučit sám a
opuštěný přežít. Po strastiplné a nebezpečné cestě se
na něj usměje štěstí a adoptuje si ho manželský pár z
Austrálie. O pětadvacet let později, vyzbrojen jen hrstkou nejasných vzpomínek, neochvějným odhodláním a
revoluční technologií Google Earth, se vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii.

Sully: Zázrak
na řece Hudson
Žánr: Drama / Životopisný (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku
na řece Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger
(Tom Hanks) nouzově přistál s poškozeným letadlem
na ledových vodách řeky Hudson a zachránil tak život
155 pasažérů na palubě letadla. Přestože veřejnost
a média mluvila o ojedinělém činu dokazujícím jeho
letecké dovednosti, probíhající vyšetřování hrozilo
zničit jeho pověst a kariéru.

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olonouc
Více na www.premierecinemas.cz.

Teorie všeho
Žánr: Životopisný / drama (2015)
Nevhodné pro děti do 12 let
Životní příběh slavného astrofyzika Stephena Hawkinga
oceněný Oscarem. Příběh začíná v roce 1963, kdy má
jednadvacetiletý Stephen, student kosmologie na Cambridge, našlápnuto ke skvělé budoucnosti. Spolužáci
i profesoři ho naprosto zbožňují, stejně jako Jane, která na téže škole studuje umění. Když však v osobním
i profesním životě stane na pomyslném vrcholu, zažije nemilosrdný pád. Lékařské vyšetření po jednom
z jeho škobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu – neléčitelné
postupné ochrnutí nervového systému, které do dvou
let ukončí smrt.

Dánská dívka
Žánr: Drama / Romantický / Životopisný (2016)
Nevhodný mládeži do 15 let
Film Dánská dívka vás zavede do Kodaně dvacátých let minulého století. Einar Wegener (Eddie Redmayne) patří k nejlepším dánským malířům své doby, jeho žena Gerda (Alicia
Vikander) mu přitom poskytuje maximální podporu a přitom
se sama snaží prorazit jako portrétistka. Pozvolné borcení jejich harmonického vztahu odstartuje banální příhoda – Gerdě,
která připravuje sérii baletních portrétů, nedorazí figurantka,
a Einar svolí, že své ženě bude sedět modelem, oblečený do
baletního kostýmu. Intenzivní spojení s ženským elementem
v Einarovi rozpoutá obrovský emocionální zmatek, s nímž se
vyrovnává nejprve „nevinnou“ hrou na tajemnou dánskou dívku Lili, a později čím dál silnějším přesvědčením, že pouze
jako žena dokáže být šťastný.
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PŘÍRODOPISNÝ

Putování tučňáků:
Volání oceánu

Putování s dinosaury
- film ve 3D

Žánr: Dokumentární (2017)
Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první
cestu k moři, nás zavádí do ledového království vzdálené
Antarktidy. Tak jako každý tučňák, i náš hrdina naslouchá tajemnému volání, které ho vábí na dalekou pouť do
neznáma.

Žánr: Dobrodružný
Dobrodružný film pro celou rodinu inspirovaný veleúspěšným seriálem BBC o životě dinosaurů V příběhu
odehrávajícím se před 70 mil. lety, budeme sledovat
mládě dinosaura Patchimou na jeho cestě k dospělosti,
při které bude muset v okolním divokém světě plném
predátorů překonat spoustu nástrah a složitých situací.

Aldabra: Byl jednou
jeden ostrov
Žánr: Rodinný (2014)
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra,
kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět
mladé i bojují o své přežití. Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov není přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody.

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olonouc
Více na www.premierecinemas.cz.
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