
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).

• Pro pedagogy káva zdarma.

• Možnost promítání staršího filmu (nad 60 osob za zvýhodněnou cenu již od 59 Kč)

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Zvýhodněné vstupné od 59 Kč (ceny se liší podle stáří filmu a jsou určovány po dohodě s filmovým distributorem)

Minimální počet studentů 15

Těšíme se na vaši návštěvu!

Aktuální nabídku filmů, které právě promítáme, naleznete  
na našich internetových stránkách www.premierecinemas.cz.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: katerina.javorova@premierecinemas.cz
Kontaktní osoba Kateřina Javorová
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VYBRANÉ PREMIÉRY

Sněhová královna
Animovaný, pohádka    
Premiéra 18. 12. 2014
Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohád-
ky od Hanse Christiana Andrsena. Sněhová královna uvalí 
na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima. Děvčát-
ko Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem Ormem se vydají 
na dlouhou cestu do paláce Sněhové královny, aby zachráni-
li jejího bratříčka Kaye a navždy vysvobodili zemi z věčného 
sněhu a mrazu.

Příběh Marie
Životopisný    
Premiéra 11. 12. 2014
Příběh vypráví o dívce, která se naučila normálně žít, 
ač byla od narození hluchá a slepá. Tento malý zá-
zrak se odehrál ve Francii na konci 19. století. Marie 
ani ve čtrnácti letech není schopná komunikovat se 
svým okolím. Mladá řádová sestra Marguerite si ji 
bere pod ochranná křídla a naučí ji vlastní znakovou 
řeč. Marie se díky tomu později naučí Braillovo pís-
mo, psát na stroji, šít, plést, učila se dějepis, země-
pis a stala se z ní půvabná mladá žena.

Šéfové na zabití 2
Komedie    
Premiéra 27. 11. 2014
Když už Nick, Dale a Kurt mají až po krk toho, aby se 
věčně zodpovídali svým nadřízeným, rozhodnou se začít 
podnikat na vlastní pěst a být vlastními šéfy. Ale pro-
hnaný investor jim záhy podrazí nohy. Podvedení, zoufalí 
a bez šance na dosažení spravedlnosti právní cestou 
všichni tři rádoby podnikatelé zosnují pošetilý plán na 
únos investorova dospělého syna, za jehož výkupné 
chtějí znovu získat kontrolu nad svou společností.

Hobit: Bitva pěti armád
(dostupné všechny díly)
Dobrodružný, fantasy    
Premiéra 11. 12. 2014
Hobit: Bitva pěti armád oscarového režiséra Petera Jackso-
na je závěrečnou částí filmové trilogie natočené podle stá-
le oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit. 
Tento díl uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina 
Pavézy a skupiny trpaslíků. 

Hunger games: 
Síla vzdoru 1. část 
(dostupné všechny díly)
Dobrodružný, drama 
Premiéra 20. 11. 2014
Katniss Everdeen prožívá nejtěžší období svého života. Pokud 
chce zachránit Peetu, zabránit dalšímu maření životů, pora-
zit Sídlo a nenáviděného prezidenta Snowa, musí se znovu 
chopit symbolu Reprodrozda. Opět zjišťuje, že o svém osudu 
nerozhoduje sama, ale do jisté míry se stává nástrojem v mo-
cenském souboji. 
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Tučňáci z Madagaskaru
Animovaný, dobrodružný    
Premiéra 27. 11. 2014
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných 
agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to 
nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná 
jednotka tajných agentů. Jsou připravení kdykoliv a kdeko-
liv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa. 



VYBRANÉ PREMIÉRY

Get on up – příběh
Jamese Browna
Životopisný, drama    
Premiéra 13. 11. 2014
Film, který si název vypůjčil od jedné z nejslavnějších Brow-
nových písniček, je nejen silným životním příběhem, ale zá-
roveň si ho lze užít jako hudební koncert napěchovaný jeho 
největšími peckami. Tvůrci používali nejen originální Brow-
nův zpěv a autentický zvuk jeho kapel, ale nutili také všech-
ny herce, aby s maximální precizností pěvecky i hudebně 
kopírovali originál.

Frank
Komedie, drama    
Premiéra 6. 11. 2014
Netradiční, stylově výrazná tragikomedie sleduje nad-
šeného, ale netalentovaného muzikanta Jona, který 
se ve snaze vymanit se z prostředí maloměsta a kaž-
dodenní pracovní rutiny připojí k alternativní hudební 
skupině The Soronprfbs. Ta je ovládána excentric-
kým, talentovaným a citově labilním Frankem, hudeb-
ním géniem, který se skrývá za obrovskou papírovou 
hlavou, kterou z té vlastní nikdy nesundá.

Divoké historky
Povídkový, komedie    
Premiéra 9. 10. 2014
Šest divokých historek spojuje téma drobných i vět-
ších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemů-
že bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dob-
rých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. V různých 
situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už 
jim dojde trpělivost. Vezmou věci do svých rukou a s 
lidskou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí 
s intenzitou rozzuřeného zvířete. 

Včelka Mája
Animovaný, rodinný 
Premiéra 6. 11. 2014
Práce, usilovnost a med – život včel je v podstatě 
dost jednotvárný a předem určený… ale ne pro malou 
včelku Máju, která už od samého narození nabourává 
zaběhnutá pravidla úlu svojí radostí ze života a mi-
mořádně dobrodružnou povahou. Mája s Vilíkem musí 
tajně odletět, aby našli pomoc. Vydavají se tedy na 
nebezpečnou cestu, při které zažijí velké dobrodruž-
ství, ale i úžasné zážitky a najdou si hromadu nových 
přátel.

Interstellar
Sci-fi, dobrodružný    
Premiéra 16. 11. 2014
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkum-
níků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: 
cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi 
hvězdami pro lidstvo nový domov.
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Železná srdce
Akční, drama, válečný    
Premiéra 13. 11. 2014
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o 
finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný vete-
rán, armádní seržant Wardaddy, velení tanku Sherman a 
vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi 
v týlu nepřítele. 
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POHÁDKY

Já, padouch 2
Žánr: animovaný, rodinný (2013) 
Roztomile přitroublí pidižvíci se vracejí do kin. 
V plné polní a v doprovodu svého „taťky“, napraveného  
superpadoucha Grua, který začal sekat latinu, 
poté co mu na krku přistály tři osiřelé slečny. 

Tři bratři
Žánr: pohádka, rodinný (2014)
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli 
nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci 
při svém putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých 
je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad také 
láska. Hudební pohádka Jana a Zdeňka Svěráka, hudba 
Jaroslav Uhlíř.

Jak vycvičit draka 2
Žánr: rodinný, animovaný (2014)
Vzrušující druhý díl epické animované trilogie Jak 
vycvičit draka se znovu vrací do fantastického svě-
ta hrdinného Vikinga Škyťáka a jeho věrného draka 
Bezzubky. Nerozlučné duo se musí postarat o mír na 
zemi a zachránit budoucnost lidí a draků před mo-
cichtivým Dragem.

Croodsovi
Žánr: animovaný, rodinný (2013) 
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první 
pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. 
Taťka je nakonec nucen uznat, že lepší než zde jen pře-
žívat, je začít znovu opravdu žít někde jinde. A tak Cro-
odsovi podniknou cestu do neznáma, ohromující výlet 
do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy i 
pěkně nebezpečných stvoření. 

Ledové království
Žánr: animovaný, rodinný (2013)
Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné 
Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoffa, jeho 
věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olaffa 
podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své sestry 
Elsy. Film byl natočen podle klasické pohádky Hanse 
Christiana Andersena.
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Lego příběh
Žánr: rodinný, animovaný (2014)
Příběh 3D filmu, natočeného pomocí počítačové  
animace podle původního scénáře, sleduje osudy  
Emmeta, obyčejné, pravidel dbalé a dokonale průměr-
né mini-figurky LEGO, která je omylem považována 
za nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachrá-
nit svět. Je odveden do společenstva cizinců, kteří 
se vydali na velkolepou výpravu proti zlému tyranovi. 
Emmet je na takovou cestu až k popukání zoufale  
nepřipraven.
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POHÁDKY

Zvonilka a piráti
Žánr: animovaný, rodinný (2014)
Ze světa Petra Pana přichází velkolepé dobrodružství o 
Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěři-
telnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Zvonilka 
se společně se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou 
pouť, aby našli Zarinu.

Dobrodružství
pana Peabodyho
a Shermena
Žánr: animovaný, rodinný (2014)
Pan Peabody je vynálezce, šikovný podnikatel, držitel 
Nobelovy ceny, dvojnásobný olympijský vítěz a shodou 
okolností je také pes. Díky jeho vynálezu, Časomatu, 
se on i jeho adoptivní syn Sherman mohou pohybovat 
v čase a na vlastní kůži tak prožívat historické události, 
které měnily dějiny. Jednoho dne ale Sherman poruší 
pravidla cestování v čase…
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Letadla 2: 
Hasiči a záchranáři
Žánr: animovaný, komedie (2014)
Když se letecký závodník Prášek dozví, že má poško-
zený motor a už možná nikdy nebude moci závodit, je 
nucen zařadit jiný rychlostní stupeň a vrhá se do světa 
vzdušného boje s požáry. Společně se svými přáteli 
se jako nebojácný tým pouští do boje s rozsáhlým les-
ním požárem a Prášek zjišťuje, co je třeba k tomu, aby 
se z vás stal skutečný hrdina.

Čtyřlístek ve službách krále
Žánr: animovaný, fantasy (2013) 
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos 
už 40 let od svého „narození“, prvního vydání kresle-
ného příběhu. Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín, 
Piňďa a Bobík dostávají na filmové plátno – a to v 
dobrodružném příběhu - dynamickém, vtipném, mo-
derním se spoustou humorných a gagových situací, 
nečekaných zápletek a překvapení.

Turbo
Žánr: animovaný, rodinný (2013)
Turbo je obyčejný malý šnek, který má velký sen. Žít život  
hlemýždím tempem ho neuspokojuje, touží po mnohem vyšší  
rychlosti. Fatální střet se speciálně upraveným motorem  
nadupaného sportovního auta změní jeho molekulární struk-
turu a díky této podivné nehodě získá Turbo superschop-
nost: Neuvěřitelnou rychlost. Na cestě za snem si uvědomí, 
že těžko uspěje sám bez pomoci druhých, a že když pomůže 
splnit malé sny svých kamarádů, pomohou mu na oplátku 
splnit ten jeho, velký – vítězství ve slavném závodu Indy 500, 
kde budou jeho soupeři opravdová auta…

Rio 2
Žánr: rodinný, animovaný (2014)
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti 
se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své 
kouzelné město Rio a odletět do divoké Amazonie, 
aby se tam setkali se svými příbuznými. Blu se  
v zemi, kterou nezná, necítí zrovna moc jistě.  
Jednak zde musí čelit svému nejobávanějšímu  
protivníkovi – tchánovi a zároveň se vyhnout  
ďábelským plánům na odplatu, které pro něj  
zosnoval padoušský a mstivý kakadu Nigel.
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POHÁDKY

Škatuláci
Animovaný, dobrodružný
Premiéra 23. 10. 2014
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzem-
ních doupat vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří 
kradou vše, co jim přijde do rukou. Jednou prý dokonce 
ukradli malého kluka! A právě tenhle ukradený klučina 
vám v dobrodružném a zábavném vyprávění prozradí, že to 
všechno jsou jen bohapusté lži a kecy v kleci. Tvůrci stvořili 
svět, do kterého se rád vydá každý. Každý, s výjimkou pana 
Chňapala.

7 trpaslíků
Animovaný, fantasy
Premiéra 2. 10. 2014
Pohádkový příběh, jak ho neznáte. Špunťa, nejmladší 
ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul prin-
ceznu Růženku do prstu než hodiny na oslavě jejích 
18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé ča-
rodějnice Dellamorty. Touto drobností totiž poslal celé 
království do staletí trvajícího spánku. On i jeho šest 
kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. 

Dům kouzel
Animovaný, dobrodružný
Premiéra 9. 10. 2014
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého 
dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, 
kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze 
světa fantazie. Ale ne každý je nadšený přícho-
dem nečekaného hosta. Kocourek se nevzdává 
a rozhodne se spolu s novými kamarády jejich 
kouzelný dům zachránit. 
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Winx Club - V tajemných 
hlubinách
Animovaný
Premiéra 30. 10. 2014
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařské-
ho trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však 
probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi 
čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx 
dohodu. A tak Winx zažijou nová kouzelná dobro-
družství.

Zloba - Královna 
černé magie
Animovaný, rodinný
Premiéra 29. 5. 2014
Snímek Zloba – Královna černé magie vypráví  
dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny  
z klasického snímku společnosti Disney Šípková  
Růženka z roku 1959. Královna Zloba, hnaná touhou 
po pomstě a urputnou snahou udržet si trůn, uvrhne 
na novorozenou dcerku lidského krále, Auroru, krutou 
kletbu. Jak princezna roste, ocitá se přímo v samém 
středu narůstajícího konfliktu mezi lesním královstvím, 
které si zamilovala, a lidským královstvím, ze kterého 
pochází.

Bella a Sebastián
Rodinný, dobrodružný
Premiéra 20. 2. 2014
Příběh chlapce a jeho psa, který milují už čtyři gene-
race, poprvé přichází na velké plátno jako dobrodruž-
ná podívaná v nádherných kulisách savojských Alp.  
Sebastián žije v horách u svého adoptivního dědečka  
a jednoho dne se tajně spřátelí s divokou fenkou  
Bellou, velkým horským psem. Uprostřed polodivo-
ké přírody na alpských svazích spolu zažívají nejedno  
dobrodružství, a brzy přijde čas na to největší  
z nich. To, které jim přinese svět dospělých v období  
2. světové války.



ČESKÁ HISTORIE

Habermannův mlýn
Žánr: drama, válečný (2010)
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 rodi-
nou 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.

Lidice
Žánr: válečné drama (2011)
Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní 
shodou náhod připletli do cesty dějinám. Přibližuje osudy 
obyvatel Lidic přes mezilidské vztahy, a to zejména lásku, 
která stojí na začátku celého příběhu. 1942 – německá 
propaganda úzkostlivě tají genocidu páchanou na civilním  
obyvatelstvu. Po atentátu na druhého muže třetí říše  
Reinharda Heydricha však udělá výjimku. Po vypálení malé  
české vesnice Lidice, vše vyhlásí do světa. Jako záminka  
k vypálení obce stačí jeden milostný dopis. Nacisté chladně 
popravili všechny lidické muže, ženy a děti nechali převézt 
do koncentračního tábora. Obec Lidice byla vymazána  
z map a srovnána se zemí.

3 sezóny v pekle
Žánr: drama, historický (2009) 
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extrava-
ganci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu Hein-
zovi, pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi 
je právě devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal 
na nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké 
ideály. Komunistický režim však začíná ukazovat svou 
represivní tvář a střet s mocí přichází tvrdě a neče-
kaně.

Konfident
Žánr: drama, historický (2012) 
Hrdina filmu Adam pracuje po absolvování základní 
vojenské služby jako dispečer na sportovním letišti 
poblíž někdejší západní hranice Československa, kde 
prožívá i vojenskou invazi v srpnu 1968. Aniž si to teh-
dy sám uvědomí, právě tam začíná jeho dramatický 
příběh... Aby zachránil svou lásku Evu proti represím 
StB, podepíše „smlouvu s ďáblem“.
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Tobruk
Žánr: drama, válečný (2008)
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci 
a Italy obleženého města Tobruku v severoafrické 
Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního česko-
slovenského praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří 
Pospíchal. Jeho naivní a idealistické představy o 
hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s ne-
snesitelným peklem africké pouště, dennodenním 
ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. 

Občan Havel
Žánr: dokumentární (2007)
Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat 
prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho 
nervozitu při první volbě prezidenta ČR či trápení při nácvi-
ku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí recitovat 
Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši Zemanovi beche-
rovku. Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy se dokáže 
pěkně rozčílit a zanadávat na špatně ušité košile. 



ČESKÁ HISTORIE

Ve stínu
Žánr: krimi, drama (2012)
V bývalém Československu 50. let se odehrává napína-
vý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do 
osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl vy-
šetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale 
vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat poli-
tická kauza.

7 dní hříchů
Žánr: drama (2012) 
Tento snímek byl inspirovaný skutečnými událostmi, 
které se udály v sedmi poválečných dnech na Šum-
perku roku 1945. Útěk ženy českého lesníka Jana, 
Agnes, je zakryt tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo 
a proč ji hledá. Její zmizení burcuje Jana v okamžiku 
vzájemné krize, kdy jejich bezdětné manželství je již 
téměř troskách. 

Nickyho rodina
Žánr: dokumentární (2011)
Režisér Matej Mináč natočil nový celovečerní dokumen-
tární film s hranými rekonstrukcemi Nickyho rodina. Film 
o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství, které 
se šíří světem, přináší dosud nezveřejněná fakta, svě-
dectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“.

Fair play
Žánr: drama, sportovní (2014)
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka 
Anna se stává členkou Střediska vrcholového sportu. 
Její matka a trenér doufají, že splní kvalifikační limit a 
postoupí na olympijské hry. Anně začnou být bez jejího 
vědomí podávány anabolické steroidy. Její matka však 
doufá, že Anna účast na olympijských hrách využije k 
emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod rouškou ne-
škodných vitaminů aplikovat tajně.
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Alois Nebel
Žánr: drama, odsun Němců (2011)
1989, železniční stanice Bílý Potok v Jeseníkách, kde 
slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel 
je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná 
mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza  
Voříšková), oběť násilného odsunu Němců po 2. světové 
válce. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne němý 
(Karel Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce, 
aby pomstil svoji matku. Halucinace nakonec Nebela  
přivedou do blázince a přijde o místo výpravčího. Vydá 
se do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na Hlavním  
nádraží najde svou životní lásku, toaletářku.

Cyril a Metoděj 
– Apoštolové slovanů
Žánr: životopisný, historický (2013)
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky 
šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích. 
Hlavními postavami hraného docu – dramatu a filmu 
jsou věrozvěsti Konstantin (později známý jako Cyril) 
a jeho bratr Metoděj, kteří byli prohlášeni za svaté  
a jsou označováni jako Apoštolové Slovanů. Děj sleduje 
významný úsek našich dějin mezi lety 826 až 885.



HISTORIE

Lincoln
Žánr: životopisný, drama, historický (2013)  
Není-li špatné otroctví, pak není špatné nic. Film 
„Lincoln“ Stevena Spielberga popisuje období  
posledních čtyř měsíců života největšího amerického  
prezidenta Abrahama Lincolna. Odhaluje nejriskant-
nější a nejodvážnější rozhodnutí amerického vůdce  
v době, kdy se vyostřuje otázka otroctví a zemí  
zmítá válka. Silné l idské drama se odehrává  
na jejím konci. Lincoln může konflikt ukončit,  
ale rozhodne se hrát vyšší politickou hru, kterou  
je snaha zrušit otroctví.

Argo
Žánr: drama (2012)
Dramatický thriller vychází ze skutečného příběhu. Popisu-
je tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která se 
odehrála na pozadí krize s rukojmími v Íránu. Film ukazuje 
divákům skutečnost, která nebyla známa celá desetiletí. 

Králova řeč
Žánr: historický (2010)
Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. a skandální  
abdikaci krále Eduarda VIII. je Bertie, který celý život trpí  
vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Země  
stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného  
vůdce. Proto králova žena Alžběta, budoucí královna  
matka, domluví svému muži setkání s excentrickým terape-
utem řeči LionelemLoguem. Po tuhém začátku se tito dva 
ponoří do neobvyklého způsobu léčby a časem mezi nimi  
vznikne nenarušitelné pouto. S pomocí Loguea, rodiny,  
vlády a Winstona Churchilla (TimothySpall) král překoná 
koktání a pronese zásadní řeč v rádiu, která inspiruje  
anglický lid a spojí jej ve válečné bitvě.

Železná lady
Žánr: životopisný, drama (2013)
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, 
která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou 
mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného  
království Velké Británie a Severního Irska. Svým  
nekompromisním přístupem k politickému, ale  
i osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady. Film  
ukazuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici  
předsedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhod-
nost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv  
a moc.

12 let v řetězech
Žánr: drama (2013)
Solomon Northup měl milující rodinu, dobrou práci, 
talent, majetek, svobodu i právo na život. Žil idylický 
středostavovský život jako většina z nás. V jeden jediný 
nečekaný moment ale o to všechno přišel. Skončil jako 
otrok spoutaný v řetězech a jeho jediným osudem se 
stala dřina na plantáži „pod bičem otrokáře“. 

Ranhojič
Dobrodružný, drama
Premiéra 8. 5. 2014
Historický velkofilm podle populárního románu Noaha 
Gordona z období 11. století. Vládne zde temný středo-
věk. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Hlavní posta-
vou je zde mladý Rob Cole. Touha po poznání a touha 
dozvědět se o lidském těle a jeho léčení žene nakonec 
Roba z malé anglické vesnice přes Konstantinopol až do 
dálné Persie. Snaží se nastoupit do lékařské školy slav-
ného učence Aviceny. Znovu a znovu riskuje mladý Rob 
Cole téměř vše, jen aby svou touhu po poznání uhasil a 
stal se skutečným léčitelem. Výpravná podívaná nabízí 
atraktivní a vzrušující téma počátků lékařství, střet orien-
tu a Evropy, ale hlavně epický příběh a lásku.
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Velký Gatsby
Žánr: drama, romantický (2013) 
Scénárista, producent a režisér BazLuhrmann převedl na 
filmové plátno román F. Scotta Fitzgeralda Velký Gatsby. 
Příběh sleduje Nicka Carrawaye, který opustí středozápad 
a na jaře roku 1922 se vydává do New Yorku, města ztě-
lesňujícího uvolňující se morálku. Hledá svou vlastní verzi 
amerického snu a usadí se nedaleko domu záhadného  
a časté večírky pořádajícího JayeGatsbyho. Nick se po-
stupně stane součástí světa mimořádně bohatých lidí. 
Jako svědek tohoto světa píše příběh nemožné lásky, 
věčných snů, automobilové tragédie a nastavuje zrcadlo 
moderní době a jejím soubojům.

Harry Potter: Relikvie smrti 
(dostupné všechny díly)
Žánr: drama, dobrodružný (2010) 
Harry Potter a Relikvie smrti je sedmým a posledním po-
kračováním dobrodružství Harryho Pottera, které je očeká-
vanou událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních 
filmů. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona 
vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit 
tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti - viteály.

Hobit: Bitva pěti armád 
(dostupné všechny díly)
Žánr: fantasy, dobrodružný (2014) 
Hobit: Bitva pěti armád oscarového režiséra Petera Jackso-
na je závěrečnou částí filmové trilogie natočené podle stá-
le oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit. 
Tento díl uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina 
Pavézy a skupiny trpaslíků. 

Hunger Games: 
Síla vzdoru 1. Cast 
(dostupné všechny díly)
Žánr: drama, dobrodružný (2014) 
Katniss Everdeen prožívá nejtěžší období svého života. 
Pokud chce zachránit Peetu, zabránit dalšímu maření živo-
tů, porazit Sídlo a nenáviděného prezidenta Snowa, musí 
se znovu chopit symbolu Reprodrozda. Opět zjišťuje, že o 
svém osudu nerozhoduje sama, ale do jisté míry se stává 
nástrojem v mocenském souboji. 

Bídníci
Žánr: Muzikál, drama, romantický (2012)  
Když bývalého galejníka Jeana Valjeana (Hugh  
Jackman) propustí na podmínku, netuší, že za zády 
bude mít jako věčný stín posedlého inspektora  
Javerta (Russell Crowe). Ten ctí zásadu, že zloděj 
zůstane vždy zlodějem a Valjean se zdá být jasným  
příkladem, zvlášť když pravidla podmínečného  
propuštění záhy poruší.
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Pěna dní
Žánr: drama, fantasy (2013)  
Francouzský spisovatel a bohém Boris Vian vytvořil v 
románu Pěna dní obraz čisté lásky, který učaroval ně-
kolika generacím čtenářů. Filmová adaptace Michela 
Gondryho (Věčný svit neposkvrněné mysli, Nauka o 
snech) staví na režisérově typicky hravém vizuálním 
stylu.
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Andělé všedního dne
Žánr: drama (2014) 
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat 
mezi prsty. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich 
podoba a názory vás asi zaskočí. Lidskému oku neviditel-
ní strážci našich osudů bývají zase pro změnu překvapeni 
překážkami, které sobě a jim dobrovolně stavíme do cesty. 
Podle mimořádného románu Michala Viewegha.

Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel 
Žánr: dobrodružný (2013) 
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde 
v tomto věku tráví svůj zbývající čas, pro něj chystají vel-
kou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce 
zůstat v bačkorách v křesle. Má docela jiné plány. Roz-
hodne se pro útěk. Poté, co vyleze z okna, se vydává na 
úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet.
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Odcházení
Žánr: komedie, drama (2011)
Odcházení je příběhem zlomového bodu v lidském živo-
tě. Dr. Rieger po dlouhá léta zastával funkci kancléře, 
nedávno však o ni přišel a zřejmě se s tím neumí vnitřně 
vyrovnat. Musí se vystěhovat z vládní vily, účastnit se 
nedůstojné procedury oddělování erárních věcí od věcí 
soukromých. A hlavně - musí prožít rozklad svého okolí a 
uvědomit si, jak málo ho vlastně znal.

Colette
Žánr: drama, válečný (2013)
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné 
belgické židovky Colette (ClémenceThioly) vypráví  
o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti. Židovka 
Colette přijíždí do Osvětimi transportem z Belgie. 
Vězeň Vili jí poradí, co má říci při selekci, a tím 
ji zachrání před smrtí v plynové komoře. Navzdory 
každodennímu utrpení se Vili a Colette sbližují.  
V zoufalém boji o život společně naplánují riskantní 
útěk.

Vášeň mezi řádky
Žánr: životopisný, drama (2014)
Pohled do života jednoho z největších spisovatelů 
19. století. V době své největší slávy se světoznámý 
spisovatel Charles Dickens setkává s mladou dívkou, 
která se po zbytek života stane jeho tajnou láskou. 
Hlavní postavu Charlese Dickense ztvárnil uznávaný 
herec Ralph Fiennes.

Anna Karenina
Žánr: drama, historický (2013) 
Hlavní hrdinkou je mladá, krásná a inteligentní žena. 
Jejímuž má dobré postavení a ona nemá důvod  
si stěžovat. Je však nespokojená, seznamuje se  
s mladým důstojníkem Vronským. Následně od muže 
za Vronským odchází, její muž jí ale odmítá vydat syna. 
Anna ztrátou syna trpí, navíc ji postupně odsoudí celá 
společnost a Vronský ji přestává milovat. 
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SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / DOKUMENTY

Hledá se prezident
Žánr: dokumentární (2013)
Na pozadí dramatických událostí doprovázejících 
první prezidentské volby se tvůrcům podařilo zachy-
tit obraz jednotlivých kandidátů tak, jak je nebylo 
možné poznat prostřednictvím zpravodajských mé-
dií. Film přináší řadu pohnutých i humorných mo-
mentů z volebního zákulisí a přibližuje divákům sou-
kromou tvář kandidátů i lidí v jejich blízkém okolí.

Šmejdi
Žánr: dokumentární (2013)
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté ka-
mery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro 
seniory. Autorky tohoto filmu rok v převleku navště-
vovaly akce, kde se důchodcům vymývají mozky a 
kde mladí lidé nejsou vítáni.  Vedle autentických 
záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených 
seniorů přináší dokument i pohled psycholožky, 
právníka a dalších odborníků.

Století Miroslava 
Zikmunda
Žánr: dokumentární (2014)
Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší 
osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století 
očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za 
Habsburků, narodil se pět měsíců po vzniku první 
republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup ko-
munismu i jeho pád. Vydejme se napříč dějinami 
a nechme si vyprávět příběh minulého století pro-
střednictvím muže, který jej zažil...

Plán
Žánr: dokumentární (2014)
Dokument režiséra Benjamina Tučka sleduje změ-
ny, kterými prošel původní Bémův koncept praž-
ského územního plánu, jeho následné zrušení po 
volbách na podzim 2010 a také vznik nového. Film 
Plán přes skepsi panující ve společnosti pátrá po 
upřímnosti idejí, víře v demokracii a po existenci 
vize, na níž by bylo možno stavět.

Katka
Žánr: dokumentární (2009)
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným 
dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé 
narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. 
Režisérka zaznamenává ve svém filmu rok za rokem 
Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prosti-
tuce, fyzického i psychického chátrání, na spirále, 
přerušované jen občasným vzepětím naděje a od-
hodlání s drogou skoncovat.

Klub poslední naděje
Žánr: drama, životopisný (2013)
Píše se rok 1985. Elektrikář a příležitostný jezdec 
rodea Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, že má 
AIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů života. Dok-
toři si s tehdy novou smrtelnou nemocí nevědí rady 
a tak Ronovi víceméně dokážou poradit jediné – po-
šlou jej domů umřít. Ale Ron to nevzdává, pouští 
se do bitvy o svůj život s lékaři, farmaceutickými 
firmami, úředníky a hledá cestu jak přežít.
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Chlapectví
Drama    
Premiéra 14. 8. 2014
Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka chtěl reži-
sér Richard Linklater natočit co nejpoctivěji, i proto na 
něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až čtyři na-
táčecí dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby 
natočila další střípek do jedné životní mozaiky. Výsled-
kem je snímek, který dokáže ze svých diváků vydolovat 
pestrou škálu emocí.

Želvy Ninja
Dobrodružný, akční    
Premiéra 21. 8. 2014
Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá 
ho totiž strach a všehoschopný Trhač, jehož pozice 
vládce podsvětí je zcela neotřesitelná, dokud  
se v městské kanalizaci vinou nepodařeného  
genetického experimentu neobjeví čtyři bojovníci 
v krunýři a s mimořádnými schopnostmi - Michelan-
gelo, Donatello, Leonardo a Raphael.

Expandables: 
Postradatelní 3
Akční, thriller    
Premiéra 14. 8. 2014
Úspěšná a oblíbená akční série Expendables přináší  
ve třetím díle další výbušnou porci zábavy a jako posily nové 
filmové legendy. Vedle Stalloneho, Stathama, Lundgrena, 
Li nebo Schwarzeneggera budou nově na odstřel i Antonio 
Banderas, Harrison Ford a Wesley Snipes. Role jejich  
nepřítele se tentokrát ujal Mel Gibson. 

Strážci Galaxie
Akční, sci-fi    
Premiéra 31. 7. 2014
V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství 
se odvážný dobrodruh Peter Quill stává středem zájmu ná-
jemných zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému padouchovi 
s plány ohrožující celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby 
neúnavnému Ronanovi unikl, je Quill nucen spojit své síly 
se čtveřicí pozoruhodných hrdinů. 

Transformers: Zánik
Akční, sci-fi
Premiéra 26. 6. 2014
Čtvrtý díl úspěšné akční sci-fi ságy, který opět režíruje jeden 
z nejúspěšnějších tvůrců současného Hollywoodu Michael 
Bay. Země se sotva stačila vzpamatovat z ničivého střetu 
Autobotů s Decepticony, když se na ni valí další hrozba. 
Americká vláda se totiž rozhodla využít know how těchto 
vyspělých mimozemských ras pro vlastní prospěch, ale 
netuší, s čím si zahrává. To netuší ani obyčejný autome-
chanik (Mark Wahlberg), jehož nečekaný objev z něj učiní 
nejhledanějšího muže na planetě Zemi.

Noe
Drama, dobrodružný    
Premiéra 27. 3. 2014
Konec světa právě začíná. Svět už zachránila řada 
hrdinů, ale on byl první. Noe. Režisér Darren Aronof-
sky, tvůrce Černé labutě a dalších výjimečných filmů 
stvořil výpravné katastrofické  drama, které vám  
odvypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak jste  
ji asi ještě neslyšeli.
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Sin City: Ženská, 
pro kterou bych vraždil
Akční, krimi    
Premiéra 4. 9. 2014
Dwight hloubá o tom, na kolik způsobů to v životě zvoral  
a co by dal za to, kdyby dostal šanci začít znova s čistým  
štítem. Marv se probudí na dálnici, obklopen několika  
mrtvými těly a ani za nic si nemůže vzpomenout, kde se 
tam vzal. Sebevědomý gambler Johnny chce ve hře porazit 
největšího padoucha ve městě. Striptérka Nancy se jen těž-
ce vyrovnává se smrtí Johna Hartigana a je odhodlaná jeho 
smrt pomstít za každou cenu.

Grandhotel Budapešť
Žánr: komedie, drama (2014)
Pan Gustave je legendou mezi hotelovými zaměstnanci. Přá-
ní svých hostů plní pan Gustave, ještě než jsou vyřčena, a 
většinu z nich navíc zcela nezištně miluje, a to i ve fyzickém 
slova smyslu. Když mu jedna taková vděčná zákaznice od-
káže mimořádně vzácný obraz a vzápětí navěky zavře oči, 
nejenže náhle závratně zbohatne, ale navíc se stane trnem 
v oku naštvaných pozůstalých, terčem nájemného vraha a 
hračkou v rukou místní policie.

Labyrint: útěk
Žánr: komedie, drama (2014)
Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou vy-
sokými zdmi. Hned po příjezdu jej přivítá skupina dalších 
mladíků, které již dříve potkal stejný osud. Vytvořili zvláštní 
komunitu, která se na tom podivném místě snaží přežít a zá-
roveň neúnavně hledá únikovou cestu. Možnost utéct mají 
každé ráno, kdy se ve zdi otevírá obrovská brána. Ta jim 
však pouze umožňuje vstoupit do obrovského a neustále se 
měnícího bludiště.

Zmizelá
Žánr: drama (2014)
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše 
naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organi-
zuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné pro 
to, aby se jeho žena našla. Všechny stopy, nalezené důkazy 
a svědectví Amyiných blízkých ale ukazují právě na Nicka.

Pí a jeho život
Žánr: drama, dobrodružný (2012)  
Jedná se o filmové zpracování románu spisovatele  
Yanna Martela. Příběh pojednává o šestnáctiletém 
indickém chlapci jménem Pí Patel, synovi bývalého 
ředitele zoologické zahrady. Po tragickém ztroskotání  
nákladní lodi, převážející Pí s jeho rodinou i jejich  
zvířaty z Indie do Kanady, se chlapec probudí  
na rozbouřené hladině Tichého oceánu v záchranném 
člunu. Člun s ním sdílí hyena skvrnitá, zebra, samice 
orangutana a bengálský tygr. Podaří se Pí překonat 
tuto nešťastnou událost?

Díra u Hanušovic
Komedie, drama    
Premiéra 24. 7. 2014
Film Miroslava Krobota. Učitelka němčiny Maruna, toho času 
hospodská, se snad nikdy nevdá. Maruně na klidu nepřidá 
ani její panovačná matka, o kterou spolu se sestrou Jarunou 
pečují. Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí po 
boku postaršího Němce, zůstává Maruna v „Díře“ s matkou 
i nápadníky sama. 


