NABÍDKA ŠKOLNÍCH
PŘEDSTAVENÍ

PREMIERE CINEMAS OLOMOUC

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 15 žáků ve své skupině získá
1 VIP vstupenku pro soukromé využití (vlastní volba filmu, termínu a času promítání).
•
Vánoční dárek pro pedagogický doprovod k předvánočním projekcím
- týdenní DIÁŘ 2019 v hodnotě 259 Kč.
•
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

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:
skoly.olomouc@premierecinemas.cz
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 Olomouc
Více na www.premierecinemas.cz

VYBRANÉ PREMIÉRY

Mary Poppins
se vrací
Rodinný / Fantasy / Muzikál
Premiéra 20. 12. 2018
Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně a předlohou mu bylo dalších sedm knih od P. L.
Traversové. V Třešňové ulici žije Michal se
svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen
(Julie Walters). Poté, co Michal prodělá
osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins
(Emily Blunt). Za pomoci veselého lampáře Jacka (Lin-Manuel Miranda) a svých jedinečných kouzelných schopností pomůže rodině znovu nalézt ztracenou radost
a štěstí. Mary Poppins rovněž seznámí
děti s celou řadou barvitých a svérázných
postav, včetně své výstřední sestřenice
Topsy (Meryl Streep).

Spider-Man:
Paralelní světy
Animovaný
Premiéra 13. 12. 2018
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego
příběh a 21 Jump Street spojili svůj um
a talent, aby divákům představili dosud
nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu.
Spider-Man: Paralelní světy představí
dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti
Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina.

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Premiéra 15. 11. 2018
„Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny“ je druhý z pěti zbrusu nových
dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové. Na konci prvního
filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres
USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera (Eddie Redmayne) mocného
černokněžníka Gellerta Grindelwalda
(Johnny Depp). Grindelwald ale splnil
svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal
shromažďovat své stoupence, z nichž
většina vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi.

Louskáček a čtyři říše
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Premiéra 1. 11. 2018
Klára (Mackenzie Foy) chce jediné, a to
je klíč – takový, který otevře skříňku, ve
které se skrývá dar od její zesnulé matky.
Zlatá nit, kterou dostane od svého kmotra Drosselmeyera (Morgan Freeman)
o sváteční oslavě, ji k tomu klíči zavede
– jenže ten v mžiku zmizí do záhadného
a kouzelného paralelního světa. Právě
tam se Klára setká s vojákem Filipem
(Jayden Fowora-Knight), gangem myší
regenty, kteří spravují tři říše: Říši vloček, Říši květů a Říši sladkostí. Klára
s Filipem musí projít čtvrtou říší, kde panuje krutá vládkyně (Helen Mirren), získat Klářin klíč a pokud to bude možné
vrátit nestabilnímu světu harmonii.

Grinch
Animovaný / Rodinný
Premiéra 8. 11. 2018
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.

Alfa
Akční / Drama / Thriller
Premiéra 30. 8. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Velkolepé dobrodružství, odehrávající
se během poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který
se vypravil na svůj první lov se skupinou
nejlepších lovců kmene, utrpí zranění
a je ostatními zanechán napospas osudu. Když se probere, zjišťuje, že je zraněn
a sám - je nucen naučit se přežít v drsné
a nemilosrdné divočině. S jistými komplikacemi se mu podaří ochočit si osamělého vlka, kterého opustila jeho smečka,
a postupně se učí spoléhat se jeden na
druhého.
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Čertí brko
Asterix a tajemství
kouzelného lektvaru
Animovaný / Komedie
Premiéra 20. 12. 2018
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je
čas, aby někomu prozradil tajemství
kouzelného lektvaru, který dodává sílu
a díky kterému odolává jeho vesnice
útokům Římanů. Nakonec se vydává
společně se dvěma hrdiny této vesnice
- Asterixem a Obelixem na cestu najít
mladého druida, kterému by Panoramix
mohl prozradit tajemství kouzelného
lektvaru.

Pat a Mat:
Zimní radovánky
Animovaný / Rodinný
Premiéra 22. 11. 2018
Blíží se zima a naši známí kutilové to
nemohou nechat jen tak. Navíc když je
„zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim
snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh
naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na
sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč
by si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí
s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem?
A co teprve až si vyrobí Betlém a oslaví
Silvestra. Pro naše dva kutily není žádná
komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká.

Čarodějovy hodiny
Fantasy / Mysteriózní /
Thriller / Rodinný
Premiéra 18. 10. 2018
Desetiletý chlapec Lewis se po smrti rodičů odstěhuje do panského sídla svého
strýce Jonathana. Strýce i jeho sousedku
si brzy oblíbí. V domě se však dějí podivné věci, strýček i jeho sousedka totiž
ovládají kouzla. Lewis pomáhá svému
kouzelnickému strýčkovi vypátrat hodiny, které by svou kouzelnou mocí mohly
způsobit konec světa. Film je natočen
podle klasického fantasy románu Johna
Bellairse.

Pohádka / Komedie
Premiéra 29. 11. 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. Hned jeho
první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř
kouzelné brko ukradne. Tím se spustí
řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž
se nakonec podaří uvěznit i samotného
vládce pekel.

Když draka bolí hlava
Pohádka
Premiéra 25. 10. 2018
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny
u babičky a dědy v kovárně pod Dračí
skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček
Čmoudík. Jednou, když se děti chystají
přespat v jeskyni společně s dráčkem,
objeví na zdi jeskyně starou mapu
a Čmoudík začíná vyprávět napínavý
příběh o vzniku království Draka, velké
lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi,
o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném
dračím vejci a párku klokanů.

Vilík:
Rychle a vesele
Animovaný
Premiéra 11. 10. 2018
Malé autíčko Vilík má velký sen - chce
se stát králem silnic ve svém rodném
městě Gasket City. Navíc je „až po duši“
zamilovaný do modelky Belly. Jenže
v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý
náklaďák Kaiser, který Bellu unese. Vilík brzy zjistí, že zůstat věrný sám sobě
je těžší úkol než získat osobní slávu
a také srdce své lásky.
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Malá čarodějnice
Yeti: Ledové
dobrodružství
Animovaný / Dobrodružný /
Rodinný / Komedie
Premiéra 27. 9. 2018
Animovaný dobrodružný film pro diváky
všech věkových kategorií. Je opakem
legendy o yetim, protože v našem filmu
mladý bystrý yeti Migo objevuje svět pidinožek = lidí (yeti s malou nohou). Veselý příběh o přátelství, odvaze a radosti
z objevování nových věcí.

Pohádka / Rodinný /
Fantasy / Komedie
Premiéra 13. 9. 2018
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice
se chce podívat na slavný sabat, který
se každoročně koná na vzdálené hoře.
Její společník, starý moudrý havran
Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá
čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje
slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula
jí uloží, že se do roka musí stát dobrou
čarodějkou. Dívenka se hned pustí do
učení, a protože se má stát dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen samé
dobré skutky. A pak již nastane čas dalšího sabatu, kde malá čarodějnice musí
složit mistrovskou zkoušku…

Úžasňákovi 2
Kubík hrdina
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 30. 8. 2018
Příběh mladého kulíka zlatého, který má
problémy naučit se létat a migrovat se
svou rodinou do teplých krajin. S pomocí
několika kamarádů je schopen přežít ve
světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina.

Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená
Animovaný / Komedie / Rodinný
Premiéra 12. 7. 2018
Ve filmu od Sony Animation Pictures
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená se s naší oblíbenou rodinkou
strašidel vydáme na výletní parník, kde
si má Drákula zaslouženě oddechnout
od práce v hotelu. Drákulův doprovod
si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po
exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula
zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež
by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.

Animovaný / Akční / Dobrodružný
Premiéra 2. 8. 2018
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát
je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob
zůstal v domácnosti a pomáhá Violet
a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je
to těžká změna, a těžší je o to víc, že
si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se
objeví nový padouch, který se chystá
uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak
rodina a Mražoun musí najít způsob,
jak se dát zase dohromady a spojit
síly – což se lehko řekne a těžko udělá,
i když jsou všichni doslova úžasní.

Příšerky z vesmíru
Animovaný / Komedie / Rodinný
Premiéra 14. 6. 2018
Planetu Zemi čeká invaze animované
kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste
samozřejmě pravdu. Na dohled modré
planety krouží obrovský mezihvězdný
křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou.
Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti
a místo hladkého přistání ztroskotají.
Luis je pozemský kluk, trochu samotář
a díky tátovi v mimozemskou inteligenci vždycky věřil. Teď řeší hrozbu
toho, že bude muset z domova na internát, když z okna uvidí létající talíř.
Potkává bláznivou trojku ufonů a hned
je mu jasné, že s nima bude zábava.
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Hovory s TGM

Toman

Drama / Historický
Premiéra 18. 10. 2018
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva
symboly československé demokracie
na vrcholu, stejně jako celé Československo. Kniha, která vznikala celý rok
a která má národu představit jeho prezidenta, je hotová. Karel Čapek vyhledá
v zahradě zámku v Topolčiankách Masaryka. Chce mu nabídnout část honoráře
za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10.
výročí mladé Československé republiky.
Prezident ale není v dobrém rozmaru,
jeho dcera mu totiž zakázala knihu vydat.
Toto setkání nebude snadné. Čapek sice
spěchá, celou situaci nemůže ale nechat
bez odezvy a nechává se zatáhnout do
vzrušené debaty.

Drama / Historický
Premiéra 4. 10. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Filmové drama režiséra a producenta
Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na
pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše
životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh
rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa
naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka
s obrovskou mocí a zásadním úkolem.
Sehnat peníze, které komunistům vyhrají
volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro
sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina,
vydírání, kasírování válečných zločinců
i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena,
kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho
blízcí, byla pak vysoká.

Jan Palach
King Skate
Dokumentární
Premiéra 20. 9. 2018
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem.
Mít to všechno v pohybu. Skateboard!
V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled.
Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní
postavy českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí,
nezlomných přátelství a divoké jízdy za
svobodou uprostřed komunismu.

Drama / Životopisný / Historický
Premiéra 21. 8. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Film pozoruje posledních několik měsíců
života Jana Palacha, který nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl.
Ani nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem
se svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým
kolejním životem roku 1968, soužitím
s mámou doma ve Všetatech. Jak to, že si
ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy
svačinu, na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem do města se
vysprchoval. Kamera po celý film sleduje
Janovu tvář a snaží se zachytit okamžiky
rozhodnutí…

Lída Baarová
Masaryk
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.

Životopisný / Historický /
Drama (2016)
Nevhodný mládeži 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.
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První člověk
Neznámý voják

Drama / Životopisný / Historický
Premiéra 11. 10. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Před padesáti lety se půl miliardy lidí
mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla
11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu
„Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který
se stal možná nejodvážnější výpravou
od plavby Kryštofa Kolumba, byl tímto
úspěšně završen. Stejně fascinující ale
byla éra, která tomuto letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal
to privilegium udělat na Měsíci první
„lidský“ krok.

Válečný / Drama
Premiéra 3. 5. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
V počátku druhé světové války se Finsko rozhodlo uzavřít s nacisty dohodu,
aby získalo zpět kontrolu nad územím
obsazeným Ruskem. A divák se tak
s vojáky ocitne v lesních zákopech
na frontě, kde čelí salvám sovětských
tanků a propagandy – zatímco Finové
jsou vyzbrojeni jen ručními zbraněmi.

Operace Entebbe

Máří Magdaléna

Krimi / Drama / Thriller
Premiéra 29. 3. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Operace Entebbe je politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku
1976 o únosu letu Air France na cestě
z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů,
12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí
radikálové Brigitte Kuhlman (Rosamund
Pike) a Wilfred Bose (Daniel Brühl)
společně se dvěma členy lidové fronty
pro osvobození Palestiny přinutí letoun
přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují
výkupné ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli,
jinak začnou zabíjet rukojmí. Operace
Entebbe byla jedna z největších a nejnákladnějších záchranných akcí v historii.

Drama / Historický
Premiéra 22. 3. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Film Máří Magdaléna je autentickým
a lidským portrétem jedné z nejosudovějších žen v dějinách lidstva. Biblický
příběh líčí osudy Máří (Rooney Mara),
mladé ženy hledající nový způsob života. Máří natolik svazují každodenní
rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá
se k novému společenskému proudu,
který vede charismatický Ježíš Nazaretský (Joaquin Phoenix). Brzy se stane srdcem tohoto hnutí a po Ježíšově
boku se vydává na cestu, která vede
do Jeruzaléma, k osudovým událostem, jež jsou základním kamenem naší
civilizace.

Nejtemnější hodina
Drama / Historický /
Válečný / Životopisný (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston
Churchill na počátku 2. světové války
musí učinit zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední
a on jako premiér Velké Británie musí
v této temné hodině během krátké
chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin.

Kód Enigmy
Žánr: Válečný / Životopisný (2015)
Nevhodný mládeži do 12 let
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.
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Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
Robin Hood
Dobrodružný
Premiéra 29. 11. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Válečný křižák a jeho maurský velitel
povstanou proti zkorumpované anglické
vládě ve vzrušující akční podívané plné
zběsilých bojů, explodující bojové choreografie a nadčasové romantiky.

Hastrman
Romantický / Thriller
Premiéra 19. 4. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Romantický a zároveň ironický příběh
hastrmana alias barona de Caus, jehož
láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Baron se vrací se svým sluhou z cest po
světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk
se životu místních vymyká. Středem jeho
zájmu se stane nespoutaná a výjimečná
rychtářova dcera Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody
a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel
Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm
rostou pochybnosti, zda jako člověk ve
zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí.

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Premiéra 28. 6. 2018
Jim je malý kluk, který se jako miminko
octl v Jasmánii, ostrovním královstvíčku, jemuž vládne král Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš je Timův nejlepší
kamarád. Také je strojvůdcem a hrdým
vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho
dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou
vydat do světa. Jejich cesta se stává
obrovským dobrodružstvím. Film byl
natočen podle stejnojmenné knihy od
autora nekonečného příběhu Michaela Endeho.

Po strništi bos
Drama / Komedie - Česko (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 přizpůsobit novému prostředí a také soužití 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 nečekaným rodinným tajemstvím. Film na
motivy knihy Zdeňka Švěráka natočil
jeho syn Jan Svěrák.

Kytice
Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
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.

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.
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ŽIVOTOPISNÝ
BlacKkKlansman

Životopisný / Drama / Hudební
Premiéra 1. 11. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Jediné co je pozoruhodnější než jejich
muzika je jeho příběh. Bohemian
Rhapsody popisuje hudební dráhu
i nekontrolovatelnou životní spirálu
Freddie Mercuryho od založení skupiny
Queen až po památný koncert Live Aid
v roce 1985.

Drama / Krimi /
Komedie / Životopisný
Premiéra 16. 8. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Na začátku sedmdesátých let minulého
století se Spojené státy vařily v záplavě
demonstrací za lidská práva. V téže době
se jeden mladý černý kluk s gigantickým afrem (John David Washington)
rozhodl rozšířit řady coloradské policie.
Ron Stallworth byl první Afroameričan
v tomhle sboru. Jeho přijetí mělo zacpat
pusu čím dál naštvanější černošské komunitě. Aby těch změn nebylo zase příliš, šoupli nadřízení Rona do archivu, kde
měl co nejméně překážet. Jenže Ronovy
ambice byly o poznání větší. Soustavným
tlakem na nadřízené se mu nejdřív podařilo svléknout uniformu a v civilu infiltrovat politické mítinky „černých bratrů“.

Escobar

Akta Pentagon:
Skrytá válka

Bohemian Rhapsody

Životopisný / Krimi / Drama
Premiéra 14. 6. 2018
Do 15 let nepřístupný
Escobar, brutální zločinec, bezohledný
vrah, narkobaron a vládce kokainového
impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, táta, ochránce chudých,
manžel a také pozorný milenec. Jednoho
musíte nenávidět, druhého můžete milovat. Dohromady Pablo Escobar, kterému
jeho rozporuplnou tvář propůjčil Javier
Bardem. Novinářka Virginia Vallejo (Penélope Cruz) poznala nejdříve Pabla,
muže, jenž staví domy pro chudinu, umí
být zapálený pro věc i galantní. Když objevila Escobara, nelítostného kriminálníka, bylo pozdě.

Projekce možná do 22. 2. 2019
Drama / Thriller /
Životopisný / Historický (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Film líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times,
kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve
Vietnamu. Snaha o ututlání skutečností
trvající čtyři prezidentská období donutila první americkou vydavatelku Kate
Graham (Meryl Streep) a ambiciózního šéfredaktora Bena Bradleeho (Tom
Hanks) z deníku The Washington Post
vyhlásit vládě bezprecedentní válku
o zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers.

S láskou Vincent

Dánská dívka

Animovaný / Životopisný /
Krimi / Drama (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi
van Goghovi S láskou Vincent navazuje
na slova samotného génia, který jednou
pronesl, že „může komunikovat pouze
skrze své malby“. Byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních
olejomaleb. Slovy tvůrců by „rozložené
obrazy dokázaly pokrýt celý Londýn
nebo Manhattan“. Jedná se o první film
svého druhu na světě. Scénář vznikl na
základě 800 van Goghových dopisů adresovaných především jeho bratrovi.
Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy se
van Gogh léčící se z deprese postřelí do
hrudníku a o dva dny později, ve svých 37
letech, na následky tohoto zranění umírá.
Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela
objasněny.

Projekce možná do 4. 2. 2019
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

Planeta Česko
Dokumentární
Premiéra 22. 3. 2018
Naše příroda je pestrá jako málokde na
světě. Krásu a dobrodružství máme na
dosah ruky – stačí se jen dobře dívat!
První celovečerní film o české přírodě
ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat
a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka.
Prožijte vzrušující výpravu za muflony,
bobry, modrajícími žabáky a desítkami
dalších hrdinů. Některé z nich možná ani
neznáte – divočina přitom začíná hned
za vašimi dveřmi!

Earth: Den
na zázračné planetě
Dokumentární (2017)
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth
Films, tvůrců Zázračné planety, představuje divákům všech věkových kategorií
nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry,
snažící se překonat rozvodněnou řeku;
pandu, která usměrňuje svého hravého
potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího 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 revoluční technologii dostáváme blíže, než jsme
si kdy dokázali představit.
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