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Coco
Animovaný / Rodinný
Premiéra 18. 1. 2018
Navzdory prazvláštnímu rodinnému 
zákazu muziky se Miguel touží stát 
uznávaným hudebníkem jako jeho idol 
Ernesto de la Cruz. V  touze dokázat 
svůj talent se Miguel souhrou neuvě-
řitelných okolností ocitne v  překrásné  
a barevné Říši mrtvých. Tam potká  
šejdíře Hectora a vypravují se spolu na 
cestu k  odhalení skutečného příběhu 
Miguelovi rodiny.

Čertoviny
Pohádka - Česko 
Premiéra 4. 1. 2018
Nová pohádka Zdeňka Trošky. Stalo  
se jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti 
se jen hemžili, ale navzájem si překáželi 
a klopýtali jeden přes druhého, prostě 
hotový blázinec. Toho zmatku využili 
dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc 
při uklízení překáželi až zakopli, pova-
lili kotel s hříšnou duší a ta utekla. Za 
to čerty čeká trest, každý musí přivést 
jednu novou hříšnou duši… 

Star Wars: 
Poslední z Jediů 
Akční / Sci-Fi
Premiéra 14. 12. 2017
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od 
studia Lucasfilm pokračuje sága rodu 
Skywalkerů. Postavy předchozího fil-
mu  Star Wars: Síla se probouzí  spolu 
s  legendárními hrdiny galaxie prožívají 
strhující dobrodružství, během kterých 
odhalí prastará tajemství Síly a šokující 
události z minulosti. 

Paddington 2
Rodinný / Komedie
Premiéra 30. 11. 2017
Pokračování velmi úspěšného rodin-
ného filmu pro děti i dospělé s  med-
vídkem Paddingtonem, který se vydal 
na strastiplnou cestu do Londýna. Náš 
kamarád Paddington se už šťastně 
usadil s rodinou Brownových a je  
oblíbeným členem místní komunity. 
Aby mohl koupit ten nejlepší dárek 
ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, 
začne pracovat. Cesta za dobro-
družstvím začne, když je tento dárek  
ukraden...

Vražda v Orient 
expresu
Drama / Krimi
Premiéra 9. 11. 2017
Co začalo jako velkolepá jízda vlakem 
napříč Evropou, se rázem mění v jednu 
z  nejnapínavějších záhad všech dob. 
Prožijte příběh třinácti cizinců, kteří 
kvůli sněhové závěji uvíznou ve vlaku, 
kde je každý z nich podezřelý ze záhad-
né vraždy. Naštěstí je jedním z pasažé-
rů také slavný detektiv Hercule Poirot, 
který musí závodit s  časem, než vrah 
udeří znovu. Slavný příběh dle předlohy 
Agathy Christie.

Milada
Životopisný / Drama / 
Historický – Česko
Premiéra 2. 11. 2017
Film inspirovaný osudem a životem 
JUDr. Milady Horákové se odehrává 
v  letech 1937 – 1950 a vypráví příběh 
ženy, v  jejíž osobnosti a životě byly 
morální principy silně zakořeněny  
a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny  
i sebe. Milada Horáková byla poprave-
na 27.  června 1950. Ústředním tématem 
filmu jsou svoboda, boj za demokracii, 
pravda, láska, naděje, moc a oběť, které 
jsou velmi aktuální i dnes.
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Ferdinand
Animovaný / Rodinný
Premiéra 21. 12. 2017
Ferdinand je velký býk s velkým srd-
cem. Je to roztomilé, leč trochu neši-
kovné až groteskně působící stvoření, 
které ale neznalí lidé považují za ne-
bezpečné a zuřivé monstrum. Když 
si jednoho dne Ferdinand neopatrně 
sedne na čmeláka, dostane žihadlo  
a splaší se. Celou událost vidí hledači 
býků do koridy a rozdivočelý Ferdinand 
je uchvátí natolik, že jej okamžitě chytí 
a odvezou. Ferdinand je ale odhodlaný 
vrátit se ke své rodině a pomocí svých 
nových přátel se vydává na dlouhou 
cestu Španělskem.

Maxinožka
Animovaný / Rodinný
Premiéra 9. 11. 2017
Náctiletý outsider Adam se vydává  
na dobrodružnou cestu, aby odhalil  
záhadu svého dávno ztraceného tatín-
ka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný 
než legendární Lesní muž!

Příšerákovi
Animovaný / Rodinný
Premiéra 2. 11. 2017
Wishbonovi nejsou právě šťastná  
rodinka. Máma Emma má knihkupectví, 
které je před krachem, táta Frank je pře-
pracovaný a každý den trpí pod tyran-
ským šéfem. Dcera Fay je stydlivá teen-
agerka a syn Max je sice matematický 
genius, ale ve škole ho ostatní šikanují. 
Jenže ty opravdové trable Wishbono-
vy teprve čekají. Mámu Emmu si totiž 
jako partnerku vyhlédnul hrabě Dracu-
la. Pošle čarodějnici Babu Yagu, aby ji 
proměnila v  upírku a ta nedopatřením 
změní i zbytek rodiny v příšery…

LEGO® Ninjago® film
Animovaný / Akční / Rodinný
Premiéra 21. 9. 2017
Ve filmovém dobrodružství ze světa 
Ninjago se mladý Lloyd, známý také 
jako Zelený Nindža, společně se svý-
mi přáteli, tajnými bojovníky zapojí  
do bitvy o Ninjago City. Pod vedením 
vtipem sršícího a učitele kung fu Mistra 
Wu musí porazit zlého válečníka Gar-
madona, nejhoršího padoucha všech 
dob, který je shodou okolností také 
Lloydovým otcem.

Hurvínek 
a kouzelné muzeum
Animovaný / Komedie / 
Rodinný - Česko
Premiéra 31. 8. 2017
Legendární hrdinové, které dobře zná-
te, přicházejí v animované komedii pro 
celou rodinu. Pan Spejbl pracuje jako 
hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí 
zbourání. Hurvínek zase jednou nepo-
slouchá a podaří se mu proniknout do 
uzavřených prostor muzea, kde obje-
ví svět, skrytý před zraky návštěvníků.  
A právě v podzemí je ukryto nejen tajem-
ství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho 
záchraně. Hurvínka čeká největší dobro-
družství v životě, při němž musí prokázat 
chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro 
přátelství, aby zachránil ´taťuldu´, ale  
i kouzelné muzeum a celé město z nad-
vlády zločinného Pána loutek.

Velká 
oříšková 
loupež 2
Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný
Premiéra 24. 8. 2017
Po událostech prvního filmu musí  
veverčák Bručoun se svými přáteli  
zabránit starostovi Oakton City zbourat 
jejich domov kvůli plánované výstavbě 
pochybného zábavního parku.
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Emoji ve filmu
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
Premiéra 10. 8. 2017
Emoji ve filmu  vás vůbec poprvé  
zavedou do tajného světa uvnitř vašeho 
mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se 
ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve 
které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že 
se jednou dostanou do zprávy. Každý  
z Emoji má jen jeden výraz, až na smaj-
líka jménem Gene, který má výraz ví-
cevýznamový. To je ovšem problém, 
a tak se Gene rozhodne stát „normál-
ním.“ Pomocnou ruku mu nabídne Hi-5  
a nechvalně proslulá hackerka Jail-
break a společně se vydají na cestu 
skrz aplikace…

Já Padouch 3
Animovaný / Akční / 
Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 29. 6. 2017
Bývalý padouch Gru má problém. Ne-
chal utéct nejhledanějšího zlosyna na 
světě, a tak ho vyhodili z práce v Anti-
padoušské lize. Jeho Mimoni jsou čím 
dál nespokojenější s tím, že už páníček 
není zlý. Dcera Agnes touží po živém 
jednorožci, který bude neuvěřitelně 
heboučký. A do toho se Gru dozví, že 
má dvojče bratra Dru, který si ze vše-
ho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil 
do umění zločinu. Jenže jediný, kvůli 
komu by byl Gru ochotný přejít alespoň 
dočasně na stranu zla, je jeho věčný  
soupeř Balthazar Bratt. 

Auta 3
Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný
Premiéra 15. 6. 2017
Legendární závoďák Blesk McQueen  
z ničeho nic zjistí, že ho nová generace 
závodních aut poslala mimo závodní 
dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky 
do hry mu může pomoci pouze mla-
dá automechanička Cruz Ramirezová, 
která však sama pomýšlí na vítězství  
a inspirace od Doktora Hudsona Hor-
neta. Slavný závoďák s číslem 95 musí 
ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepa-
tří do starého železa.

Příšerky pod hladinou
Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný
Premiéra 18. 5. 2017
Zemi zaplavily nekonečné oceány,  
lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veš-
kerý život na dokonale modré planetě 
obstarávají roztodivní tvorové z hlu-
bin. V jednom podmořském údolí žije 
chobotnička Deep, neurotická kreve-
ta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. 
Tři kamarádi znamená taky třikrát více 
průšvihů, ten poslední je ale opravdu 
kolosální. Jejich údolí hrozí zkáza a oni 
se musí rychle povýšit na hrdiny a najít 
záchranu. 
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Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice
Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný / Fantasy (2017)
V tomto novém, zcela animovaném fil-
mu o Šmoulech se Šmoulinka po ná-
lezu tajuplné mapy vydává společně 
se svými nejlepšími kamarády Koumá-
kem, Nešikou a Silákem na vzrušující 
a napínavou pouť Zakázaným lesem 
plným kouzelných stvoření, aby nalez-
li tajemnou, dávno ztracenou vesnici 
dříve, než se to podaří zlému kouzel-
níkovi Gargamelovi. Na své dramatic-
ké cestě plné akce a nebezpečí jsou 
Šmoulové na stopě objevu největšího 
tajemství šmoulí historie!

Mimi šéf
Animovaný / Komedie / Rodinný    
Premiéra 20.4.2017
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. 
Navenek sice působí jako roztomilé ba-
tole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen 
posedlý obchodními úspěchy. Pracuje 
pro organizaci BabyCorp a jeho hlav-
ním posláním je zjistit, proč teď děti 
prohrávají na trhu rodičovské lásky. Za-
tímco lásky k dětem ubývá a podíl Ba-
byCorp na trhu klesá, o to rychleji ros-
tou 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.



Masaryk
Životopisný / Drama / 
Historický (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Prožil život bohéma, miloval ženy, hud-
bu, velká gesta. V jeho srdci bojovala 
nespoutanost extravagantního uměl-
ce s povinností a morálkou úředníka, 
diplomata. Velkou část života proces-
toval, ale nikdy nezapomněl na zemi,  
z níž pocházel, na republiku, kterou 
založil jeho otec Tomáš Garrigue.

Anthropoid
Historický / Thriller / 
Válečný (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
Snímek Anthropoid vychází z výjimečné-
ho skutečného příběhu vojenské opera-
ce za druhé světové války, jejímž cílem 
byl atentát na obergruppenführera SS 
Reinharda Heydricha. Heydrich byl po 
Hitlerovi a Himmlerovi třetím nejvýznam-
nějším mužem Třetí říše, hlavním strůj-
cem Konečného řešení a vůdcem nacis-
tických 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 na-
vždy zapsat do historie.

Lída Baarová
Životopisný / Historický / 
Drama (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
Česká herečka Lída Baarová je v roce 
1934 pozvána do berlínských filmo-
vých ateliérů Babelsberg, považova-
ných za evropský Hollywood. Po po-
čátečních 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.

Já, Olga Hepnarová
Životopisný / Drama / 
Historický / Psychologický (2016)
Nevhodný mládeži do 15 let
Film Já, Olga Hepnarová je příběhem 
mladé ženy, která v roce 1973 nased-
la 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 Českosloven-
ska popravena. Snímek je existenciálním 
dramatem Olgy Hepnarové, je příběhem 
osamělého člověka vymezujícího se pro-
ti většinové společnosti, příběhem, který 
vyústí v tragédii a nemá vítěze ani pora-
ženého. 

Habermannův mlýn
Drama / Válečný / 
Historický (2010) 
Nevhodný mládeži do 12 let
Legendární režisér Juraj Herz se roz-
hodl otevřít jednu z nejkontroverzněj-
ších kapitol českých dějin, poválečný 
odsun Němců, při němž se spravedli-
vý hněv často mísil s těmi nejnižšími 
pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou 
krvavou stopu. Jednou z obětí dějin 
psaných vítězi měl být i německý prů-
myslník Habermann, který žil s rodi-
nou na severní Moravě. Okolnosti jeho 
konce zůstávají dodnes nejasné. Fil-
mový příběh se jeho životním osudem 
pouze volně inspiroval, ale paradoxy 
nejšílenějších let dvacátého století 
prezentuje hrůzně dokonale.

Občan Havel
Dokumentární (2008)
Projekce možná do konce roku 2017.
Film Občan Havel nahlíží do zákulisí po-
litických i soukromých dramat prezident-
ského období Václava Havla. Diváci uvidí 
jeho nervozitu při první volbě českého 
prezidenta či trápení při nácviku prezi-
dentské 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 Václa-
va Havla hrají ve filmu důležitou roli obě 
jeho manželky, Olga a Dagmar, objeví se 
zde jeho přátelé a spolupracovníci, svě-
toví i čeští politici, ale i členové skupiny 
Rolling Stones. 
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Dunkerk
Akční / Drama / Historický / Válečný
Premiéra 20. 7. 2017
Nevhodný mládeži do 12 let
Válečné drama vizionáře Christophera 
Nolana vychází z událostí evakuace 
obklíčených francouzských, britských 
a belgických vojáků z pláží severo-
francouzského Dunkerku na jaře 1940. 
Film byl oceněn řadou pozitivních fil-
mových hodnocení i velkou přízní fil-
mových diváků.

Hacksaw Ridge: 
Zrození hrdiny
Žánr: Životopisný / Válečný / 
Historický / Drama (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
Film oscarového režiséra Mela Gib-
sona, inspirovaný skutečným příbě-
hem muže, který se během války stal 
hrdinou bez jediného výstřelu. Krátce 
poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaú-
točili na Pearl Harbor, přihlásil se teh-
dy třiadvacetiletý Američan Desmond 
Doss, tak jako mnoho jiných mladíků, 
do služby vlasti. Z hloubi svého pře-
svědčení však odmítal nosit jakoukoliv 
zbraň a zabíjet. Stal se zdravotníkem 
307. pěšího pluku 77. pěší divize.

Popírání holocaustu
Žánr: Životopisný / Drama / 
Historický (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Film líčí právní spor uznávané spisova-
telky 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.

Král Artuš: 
Legenda o meči
Akční / Dobrodružný / 
Drama / Fantasy
Premiéra 11. 5. 2017
Nevhodný mládeži do 12 let
Novinka režiséra Guye Ritchieho velmi 
osobitě a nadčasově vypráví klasický 
příběh formou nové akční fantasy. Když 
je v Artušově dětství zavražděn jeho 
otec, zmocní se koruny Artušův strýc 
Vortigern (Jude Law). Artuš, oloupe-
ný o následnické právo prvorozeného 
syna, vůbec netuší, kdo ve skutečnosti 
je, vyrůstá v tvrdém prostředí měst-
ských uliček. Když se mu ale podaří 
vytáhnout meč z kamene, obrátí se 
mu život vzhůru nohama a musí vzít na  
vědomí svůj skutečný původ.

Kód Enigmy
Žánr: Válečný / Životopisný (2015)
Nevhodný mládeži do 12 let
V zimě roku 1952 britská policie do-
stala hlášení o vloupání do domu 
profesora matematiky a kryptoanaly-
tika Alana Turinga. Namísto pachatele 
však v poutech odvedli samotného Tu-
ringa, 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 pro-
lomení kódu legendárního německého 
šifrovacího stroje Enigma. Film vyprá-
ví příběh matematického génia, který 
díky svému úžasnému talentu pomohl 
zkrátit 2. světovou válku a zachránil 
tak tisíce lidských životů.

Úkryt v zoo
Žánr: Životopisný / Drama / 
Historický / Válečný (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Antonina Zabinská práci v manželem říze-
né zoologické zahradě ve Varšavě přímo 
zbožňuje, je to vlastně ona, kdo svou ener-
gií a rozhodností zahradu vede. Ani ona 
však není schopná čelit valícím se dějinám. 
Když 1. září 1939 napadne Německo Pol-
sko, pocítí to zahrada okamžitě. Bombar-
dování města ve vteřině zničí všechno, co 
manželé Zabinští léta budovali. Ze zahrady 
bez zvířat se stane skladiště německých 
zbraní a své odborné znalosti můžou An-
tonina a její muž Jan využívat jen k chovu 
prasat. Právě tady ale leží začátek cesty  
k jejich odvážnému plánu. Prasata totiž krmí 
zbytky, které vyprodukují obyvatelé varšav-
ského ghetta. A pro ně jezdí Jan pravidelně 
s náklaďákem. Ale zpátky neodváží jenom 
zbytky, ale také lidi, které pak ukrývají ve 
sklepních prostorách pod zahradou. 

SVĚTOVÁ HISTORIE
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Po strništi bos
Drama / Komedie - Česko
Premiéra 17. 8. 2017
Edu Součka, jeho maminku a tatínka 
už známe z filmu  Obecná škola. Nyní 
jsme však v Protektorátu, kdy je rodina 
osmiletého Edy donucena vystěhovat 
se z Prahy na venkov k příbuzným. 
Mladá městská rodina se musí přizpů-
sobit novému prostředí a také souži-
tí pod jednou střechou s příbuznými, 
což zahrnuje i velmi přísného dědečka. 
Eda má před sebou nelehký úkol: najít 
a obhájit své místo v místní klukovské 
partě, jejíž svět je naprosto odlišný 
od jeho městského. Čeká ho cesta  
k hledání odvahy, ale také k nečeka-
ným rodinným tajemstvím. Film na 
motivy knihy Zdeňka Švěráka natočil 
jeho syn Jan Svěrák.

Kytice
Drama / Horor / Mysteriózní / 
Romantický / Fantasy / Povídkový / 
Poetický (2000)
Uvidíme sedm vypjatých příběhů  
o touhách, posedlostech a sobectví. 
Inspirací filmu byla sbírka balad čes-
kého 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 zá-
kladním dílům národní literární klasiky. 
Spoluscenárista, kameraman a režisér 
filmu F. A. Brabec natočil dílo vycháze-
jící z originální výtvarné stylizace a ak-
centující vytříbenost jeho obrazového 
vidění. Vedle strhující vizuální složky 
je další dominantou této filmové básně  
o básních hudba J. Jiráska.

Temná věž
Akční / Dobrodružný / Fantasy / 
Horor / Sci-Fi / Western
Premiéra 24. 8. 2017
Nevhodný mládeži do 12 let
Roland Deschain, poslední z řádu 
rytířů, vede odvěkou bitvu s Walte-
rem O‘Dimem, známým též jako Muž  
v černém a je odhodlaný zabránit mu 
ve zničení Temné věže, která svou 
existencí drží pohromadě celý ves-
mír. Dobro a zlo se tak ocitají v sou-
boji, který rozhodne o osudu všech  
světů, protože Roland je jediným, kdo 
je schopen Temnou věž před Mužem  
v černém ochránit. Film na moti-
vy knižní série Temná věž Stephena  
Kinga.

Křižáček
Drama / Historický / Road movie
Premiéra 3. 8. 2017
Křižáček  je „historická roadmovie“ 
odehrávající se v  době vrcholného 
středověku a inspirovaná romantic-
kou básní Jaroslava Vrchlického. Malý 
chlapec ovlivněn legendami o dět-
ských křížových výpravách utíká z do-
mova a jeho otec, skutečný rytíř Bořek 
se vydává na takřka marnou pouť za 
jeho nalezením. Dvojí putování ovšem 
nechce být lineárním dobrodružným 
vyprávěním, nýbrž se snaží pojmeno-
vat univerzální a nadčasové problémy 
dospívání, vztahu k  autoritám, úbyt-
ku životních sil i schopnosti přiznat  
si vlastní selhání. 

Malý princ
Animovaný / Fantasy (2015)
Malý princ je první celovečerní animo-
vaná adaptace slavného díla o přátel-
ství, lásce a skutečném štěstí. Ústřed-
ní postavou je malá holčička, kterou  
se její maminka snaží připravit na skuteč-
ný svět dospělých. Její plán naruší trochu 
excentrický, leč dobrosrdečný soused, 
letec, který holčičce představí neoby-
čejný svět, jenž mu před dávnou dobou 
představil Malý princ. Ve světě, kde vše 
je možné, začne pro malou holčičku kou-
zelná cesta uvnitř vlastní představivosti, 
na které znovuobjeví své dětství a zjistí, 
že skutečně můžeme vidět jen srdcem.

Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel 
Dobrodružný (2013)
Nevhodný mládeži do 12 let
Allanu Karlssonovi je 100 let. V do-
mově důchodců, kde v tomto věku 
tráví svůj zbývající čas, pro něj chys-
tají velkou narozeninovou oslavu. Ale  
vitální stařík ještě nechce zůstat v bač-
korách v křesle. Má docela jiné plány. 
Rozhodne se pro útěk. Poté, co vyleze  
z okna, se vydává na úžasný a napros-
to nepředvídatelný výlet.
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Jackie
Životopisný / Drama (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Když je JFK zvolen prezidentem 
USA, stává se Jackie Kennedy (Na-
talie Portman) jednou z nejmladších 
prvních dam v historii. Pro její vře-
lost, 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 pří-
během hrdosti, lásky a noblesy, fasci-
nujícím nahlédnutím do zákulisí Bílého 
domu i zachycením dnů, které změnily 
běh dějin.

Zakladatel
Životopisný / Drama (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
Skutečný příběh muže, který byl ztě-
lesněním amerického snu a vybudoval 
nejznámější síť rychlého občerstvení 
na světě. V roce 1954 dostal Ray Kroc  
(Michael Keaton) objednávku na 6 mixé-
rů na výrobu oblíbených mléčných šejků 
od bratrů McDonaldových, kteří provo-
zovali malou restauraci s hamburgery 
v jižní Kalifornii. Toto neobvykle velké 
množství ho okamžitě zaujalo a rozhodl 
se, že dodávku vyřídí osobně. Od toho-
to momentu se začala psát historie ob-
rovského impéria McDonald, do kterého 
dnes patří neuvěřitelných 35.000 pobo-
ček po celém světě.

Lion
Drama (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Pětiletý indický chlapec Saroo se ztra-
tí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilo-
metrů 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 usmě-
je štěstí a adoptuje si ho manželský 
pár z Austrálie. O pětadvacet let poz-
ději, vyzbrojen jen hrstkou nejasných 
vzpomínek, neochvějným odhodláním  
a revoluční technologií Google Earth, 
se vydává na dlouhou cestu za svou 
ztracenou rodinou v daleké Indii.

Teorie všeho
Životopisný / drama (2015) 
Nevhodný mládeži do 12 let
Životní příběh slavného astrofyzika Ste-
phena Hawkinga oceněný Oscarem. 
Příběh začíná v roce 1963, kdy má jed-
nadvacetiletý Stephen, student kos-
mologie 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 nemilosrd-
ný pád. Lékařské vyšetření po jednom  
z jeho škobrtnutí vyřkne drsnou dia-
gnózu – neléčitelné postupné ochrnutí 
nervového systému, které do dvou let 
ukončí smrt.

Dánská dívka
Drama / Romantický / 
Životopisný (2016)
Nevhodný mládeži do 15 let
Film Dánská dívka vás zavede do Kodaně 
dvacátých let minulého století. Einar Wege-
ner (Eddie Redmayne) patří k nejlepším 
dánským malířům své doby, jeho žena Ger-
da (Alicia Vikander) mu přitom poskytuje 
maximální podporu a přitom se sama snaží 
prorazit jako portrétistka. Pozvolné borcení 
jejich harmonického vztahu odstartuje ba-
nální příhoda – Gerdě, která připravuje sérii 
baletních portrétů, nedorazí figurantka, a Ei-
nar 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. 

ŽIVOTOPISNÝ
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Earth: Den 
na zázračné planetě
Dokumentární
Premiéra 26. 10. 2017
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth 
Films, tvůrců Zázračné planety, předsta-
vuje divákům všech věkových kategorií 
nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, 
snažící se překonat rozvodněnou řeku; 
pandu, která usměrňuje svého hravého 
potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou po-
spávající ve svislé poloze; lenochoda tou-
žícího po lásce a mnoho dalších. Během 
jediného dne putujeme spolu se sluncem 
od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším 
ostrovům, z hlubin exotické džungle až 
do labyrintů velkoměst. V každém koutě 
Země nacházíme fascinující obyvatele,  
k jejichž dobrodružstvím se díky revoluč-
ní technologii dostáváme blíže, než jsme 
si kdy dokázali představit.

Putování tučňáků: 
Volání oceánu
Dokumentární (2017)
Příběh malého tučňáka, připravující-
ho se na svou první cestu k moři, nás 
zavádí do ledového království vzdále-
né Antarktidy. Tak jako každý tučňák,  
i náš hrdina naslouchá tajemnému  
volání, které ho vábí na dalekou pouť 
do neznáma.

Putování s dinosaury 
- film ve 3D
Dobrodružný
Dobrodružný film pro celou rodinu in-
spirovaný veleúspěšným seriálem BBC 
o životě dinosaurů V příběhu odehráva-
jícím se před 70 mil. lety, budeme sledo-
vat mládě dinosaura Patchimou na jeho 
cestě k dospělosti, při které bude muset  
v okolním divokém světě plném predáto-
rů překonat spoustu nástrah a složitých 
situací.
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