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Vážení pedagogové,

Premiere Cinemas Olomouc 

pro vás opět připravilo pestrou nabídku školních projekcí.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Zvýhodněné vstupné od 79 Kč

(od 150 osob / ceny se liší podle stáří filmu a jsou určovány po dohodě s filmovým distributorem)

Minimální počet studentů 30

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:

skoly.olomouc@premierecinemas.cz

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).

•

Pro školní skupiny je připraveno speciální výhodné menu 

v hodnotě 79 Kč (malý nápoj a malý popcorn).

•

Pro pedagogy káva zdarma.

•

Možnost promítání staršího filmu



Star Wars: Vzestup 
Skywalkera
Sci-Fi / Dobrodružný / 
Akční / Fantasy
Premiéra 19. 12. 2019
Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu 
spojují síly, aby diváky vzali na epickou 
výpravu do předaleké galaxie ve filmu 
Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve str-
hujícím závěru stěžejní Ságy Skywalke-
rů se zrodí nové legendy a odehraje se 
konečný boj za svobodu galaxie.

Jumanji: 
Další level
Akční / Dobrodružný / Komedie 
Premiéra 12. 12. 2019
Martha, Bethany a Fridge se vracejí 
zpět do hry, aby našli Spencera, který 
záhadně zmizel.  Zjistí však, že se hra 
změnila, a že přežít ve světě Jumanji 
bude mnohem náročnější. Jumanji už 
totiž není jen džungle, jsou to i rozpá-
lené pouště či zasněžená pohoří plné 
nových nebezpečných nástrah.

Ledové království II
Animovaný / Muzikál / 
Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 21. 11. 2019 
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? 
Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, 
že zničí její ledové království. Společně  
s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem 
se královna Elsa vydává na nebezpeč-
nou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu 
Ledové království se Elsa obávala, že je 
pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledo-
vé království II musí doufat, že je mocná 
dostatečně.

Zloba: Královna 
všeho zlého
Fantasy / Dobrodružný / 
Romantický / Rodinný
Premiéra 17. 10. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let
Přešlo pět let. Královna černé magie Zlo-
ba žije spokojeně na čarovných Blatech 
a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich 
vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady  
a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně 
nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi 
nezmizela. Svatba mezi princem Filipem  
z království Ulstead a Růženkou ze sou-
sedních Blat je důvodem k radosti, a mno-
zí doufají ve spojenectví mezi znesvářený-
mi světy. Avšak nečekaný zvrat událostí  
a setkání s novými mocnými spojenci do-
stane Růženku a Zlobu na opačné strany 
Velké války, která podrobí jejich rodinná 
pouta náročné zkoušce.

Spider-Man: 
Daleko od domova
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
Premiéra 04. 07. 2019
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-
-Man: Daleko od domova, který je další ka-
pitolou filmové série Spider-Man: Home-
coming! Náš dobrý soused a superhrdina 
se vydá se svými kamarády Nedem, MJ  
a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův 
plán nechat na pár týdnů superhrdinství  
a užívat si vezme brzy za své, neboť Spi-
der-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury. 
Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vy-
pátrat, proč na starý kontinent útočí obří 
elementálové.

VYBRANÉ PREMIÉRY

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olomouc
Více na www.premierecinemas.cz 2

Poslední aristokratka
Komedie
Premiéra 24. 10. 2019
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čer-
mák) získá díky svým šlechtickým 
předkům dávné rodové sídlo - zámek 
Kostka. Potomek emigrantů se tak po 
více než čtyřiceti letech chystá s dce-
rou Marií (Yvona Stolařová) a tempe-
ramentní ženou Vivien (Tatiana Vilhel-
mová) na velký návrat do Čech. Čerství 
aristokraté jsou neznalí místních po-
měrů a nepolíbení českou realitou, ně-
kdejší vlast a zámecký život znají jen  
z prastarých vyprávění příbuzných. 
Film vznikl podle stejnojmenné knihy 
Evžena Bočka.



Špióni v převleku
Animovaný / Rodinný / 
Akční / Komedie
Premiéra 26. 12. 2019
Superšpión Lance Sterling a vynálezce 
Walter Beckett jsou naprostými proti-
klady. Lance je kultivovaný, elegantní  
a nonšalantní. Zatím co Walter … ne. 
Ale když nečené události všechno 
změní, je tato nepravděpodobná dvo-
jice nucena se spojit na velkou misi, 
která vyžaduje neuvěřitelné maskování 
– proměnu Lance na statečného, divo-
kého, majestátního … holuba. Walter  
a Lance spolu musí pracovat jako tým, 
nebo se celý svět ocitne v nebezpečí.

Sněžná mela
Animovaný / Rodinný 
Premiéra 12. 12. 2019
Polární lišák Swifty pracuje na poště, 
ale vždycky si přál stát se nejlepším 
tažným psem v Arktidě. Ve snaze napl-
nit svůj sen, se jednoho dne rozhodne 
doručit záhadný balíček. Brzo ale zjis-
tí, že zásilka patří ďábelskému géniovi 
Ottovi, který má v plánu vyvrtat do ledu 
hlubokou díru a uvolnit starodávný 
plyn, který roztaví celou Arktidu! Tomu 
musí Swifty se svými přáteli za každou 
cenu zabránit.

Addamsova rodina
Animovaný / Komedie / Rodinný
Premiéra 31. 10. 2019
Myslíte, že vaše rodina je divná? Zvažte 
to. Každá rodina je jiná, ale Addamsova 
rodina je úplně podivná. Jsou strašidel-
ní. Jsou šílení. A stěhují se do nového 
domova. Velká zábava začíná.

Sněžný kluk
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
Premiéra 24. 10. 2019
Když jedna obyčejná holka najde na 
střeše svého domu vystrašeného mla-
dého Yettiho a rozhodne se, že mu po-
může najít cestu domů do Himalájí, ne-
tuší, že ji čeká neuvěřitelná cesta plná 
dobrodružství, kouzel a nezapomenu-
telných zážitků.

Ovečka Shaun ve filmu: 
Farmageddon
Animovaný / Rodinný / 
Dobrodružný / Komedie
Premiéra 03. 10. 2019
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbe-
nějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu 
novém filmovém dobrodružství. Podivná 
světla nad klidným městečkem Mossing-
ham oznamují příchod záhadného ná-
vštěvníka ze vzdálené galaxie ... zatím co 
na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka 
Shaun nic netuší, protože má plné ruce 
práce s geniálními nápady, jak si vystřelit 
z farmáře a rozčílit Bitzera. Brzy však jed-
na rošťácká mimozemšťanka poblíž farmy 
havaruje. Shaun se rychle chopí nové pří-
ležitosti a vyráží na intergalaktickou misi 
na záchranu malé návštěvnice před ďá-
belskou vládní organizací, která se jí snaží 
chytit a zneužít pro své nekalé cíle.
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Pat a Mat: 
Kutilské trampoty
Animovaný / Rodinný
Premiéra 05. 12. 2019
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich 
zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu 
na ostří šroubováku a legraci, až se hře-
bíky budou prohýbat. Doma to raději ale 
nezkoušejte!



Princ Krasoň
Animovaný / Dobrodružný / 
Rodinný / Komedie / Muzikál
Premiéra 26. 09. 2019
Co mají společné Sněhurka, Šípková 
Růženka či Popelka? Všechny jsou za-
milované do Prince Krasoně. Ještě když 
byl malý chlapec, zlomyslně ho zaklela 
zlá královna. Od té doby se do něj každé 
děvče v království beznadějně zamiluje. 
Aby zlomil kletbu a našel pravou lásku, 
vydá se na dobrodružnou cestu. Společ-
nost mu dělá neznámý cizinec Lenny,  
o kterém ani netuší, že je to ve sku-
tečnosti děvče Lenore, převlečené za 
chlapce, a jediné děvče v zemi, na kte-
rou kletba neplatí. Pohádka od tvůrců 
Shreka přinese vtipný příběh pro celou 
rodinu o odvážných a správných roz-
hodnutích či pravé lásce.

POHÁDKY
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Toy Story 4: 
Příběh hraček
Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný
Premiéra 08. 08. 2019
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co 
je smyslem jeho života. A tím bylo sta-
rat se a chránit jeho dítě, ať už to byl 
chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. 
Když však Bonnie přinese do svého po-
kojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, 
otevře se Woodymu a jeho věrným ka-
marádům docela nový velký svět.

Angry Birds ve filmu 2
Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný
Premiéra 29. 08. 2019
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní ze-
lení vepři jsou opět ve při v animova-
ném komediálním snímku Angry Birds 
ve filmu 2. Když se objeví nový nepří-
tel, který hrozí zničením Ptačího i Pra-
sečího ostrova, spojí Rudohněv (alias 
Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun 
a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s ve-
levepřem Leonardem, jeho asistentkou 
Courtney a vepřovým sádlem maza-
ným vynálezcem Garrym. Supertým 
bývalých zapřisáhlých nepřátel se vy-
dává na misi, jejímž cílem je zachránit 
domovy ptáků i vepřů.

Lví král
Animovaný / Dobrodružný / 
Drama / Rodinný / Muzikál
Premiéra 18. 07. 2019
Snímek Lví král od studia Disney, jenž 
režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí), 
se odehrává v africké savaně, kde se 
narodil budoucí panovník všeho živé-
ho. Malý lví princ Simba zbožňuje své-
ho otce, lvího krále Mufasu, a připra-
vuje se na svou budoucí vládu. Avšak 
ne všichni se z malého Simby radují. 
Mufasův bratr Scar, původní následník 
trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. 
Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat 
a po nečekané tragédii skončí Simbo-
vým vyhnanstvím. Za pomoci dvou no-
vých přátel musí Simba dospět a stát 
se tím, kým je mu souzeno být.

Psí kusy
Animovaný / Komedie / Rodinný
Premiéra 19. 09. 2019
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale 
veselý pes, který nic neví o skutečném 
světě plném nástrah. Užívá si nejlepší 
pochoutky a drbání každý den. Jedno-
ho dne se ale bude muset vydat za plot 
svého bezpečného domova a zažije 
dobrodružství, které si ani ve snu ne-
dokázal představit.

Playmobil ve filmu
Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný 
Premiéra 12. 09. 2019
Dívka Marla nevěří svým očím, když její-
ho mladšího bráchu do sebe vtáhne velký 
hračkový model města. Dokud podivné 
kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, 
pak dopadne a pak se nestačí divit zno-
vu a ještě víc. Ocitla se totiž v animované 
říši, kde ona sama je... figurkou Playmobil. 
A všichni ostatní taky! Brácha tu ale není 
a Marla se proto vydává na neuvěřitelné 
dobrodružství pestrým a kouzelným svě-
tem, aby ho našla. 



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.

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 ka-
merou, ale stane se i jejím milencem. 
Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který 
po návštěvě ateliérů Baarovou pozve  
k soukromé audienci na Říšském kanc-
léřství. Hvězda Baarové strmě stoupá.

Jan Palach
Drama / Životopisný 
/ Historický (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Film pozoruje posledních několik měsíců 
života Jana Palacha, který nikomu z blíz-
kých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. 
Ani nenaznačil, že by byl něčeho takové-
ho 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, spo-
lužáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy 
svačinu, na koleji vtipkoval se spoluby-
dlícím a před odchodem do města se 
vysprchoval. Kamera po celý film sleduje 
Janovu tvář a snaží se zachytit okamžiky 
rozhodnutí…

ČESKÁ HISTORIE
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Amnestie
Drama / Thriller
Premiéra 14. 11. 2019
Do 15 let nepřístupný
Film pojednává o událostech z počátku 
roku 1990, kdy je Václav Havel čerstvým 
československým prezidentem. Amnes-
tie, kterou prezident vyhlásí, se však ne-
vztahuje na všechny vězně (převážně se 
týká politických vězňů). Situace vězňů, 
na které se amnestie nevztahuje, vede až 
ke vzpouře ve věznici Leopoldov.

Hovory s TGM
Drama / Historický (2018)
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva 
symboly československé demokracie 
na vrcholu, stejně jako celé Českoslo-
vensko. Kniha, která vznikala celý rok  
a která má národu představit jeho pre-
zidenta, je hotová. Karel Čapek vyhledá  
v zahradě zámku v Topolčiankách Masa-
ryka. 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. 

Toman
Drama / Historický (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 význam-
ně ovlivnil vývoj v poválečném Českoslo-
vensku, 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. 



První člověk
Drama / Životopisný 
/ Historický (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Před padesáti lety se půl miliardy lidí 
mačkalo u televizí, aby v přímém pře-
nosu sledovali přistání posádky Apolla 
11 na Měsíci. Krátce nato pronesl as-
tronaut Neil Armstrong slavnou větu 
„Je to malý krok pro člověka, obrov-
ský 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 předcháze-
la, a životní příběh člověka, jenž dostal 
to privilegium udělat na Měsíci první 
„lidský“ krok. 

Kursk
Drama / Historický
Premiéra 17. 1. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let
Film vypráví o skutečné katastrofické 
události, ke které došlo v roce 2000 na 
palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. 
155 metrů dlouhá jaderná ponorka K-141 
Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Sever-
ního loďstva ruského válečného námoř-
nictva. Během námořního cvičení v srpnu 
2000 se na palubě nachází 118 členů po-
sádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku 
mohutné exploze, které plavidlo pošlou 
do hloubky 108 metrů, na dno arktických 
vod Barentsova moře. Začíná zoufalý boj 
s časem. Pro námořníky. Pro jejich rodiny. 
Záchranou operaci komplikuje zchátralé 
vybavení a odmítavý postoj ruské vlády 
přijmout zahraniční pomoc…

Bitva u Midway
Akční / Drama / Historický
Premiéra 07. 11. 2019
Do 15 let nepřístupný
Drama popisující tragické události Bitvy 
u Midway z pohledu vojevůdců a námoř-
níků, kteří se přímo zúčastnili boje. 

Marie, královna 
skotská
Drama / Historický / Životopisný
Premiéra 7. 2. 2019
Do 15 let nepřístupný
Bylo jí pouhých šest dní, když se po smrti 
otce stala Marie (Saoirse Ronan) skotskou 
královnou. V šestnácti přidala díky sňatku 
titul královny francouzské, ale když o dva 
roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo 
domů. Osmnáctiletá dívka musela od po-
čátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími 
skotskými klany, navíc čelila otevřenému 
nepřátelství rodově spřízněné anglické 
královny Alžběty (Margot Robbie), jejíž vlá-
du odmítala uznat. Britské ostrovy však 
byly pro dvě tak silné ženy příliš malé a obě 
to věděly. Otázkou bylo jen, která z nich se 
rozhodne udělat první krok k eliminaci té 
druhé, a jak moc je to bude bolet.

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

SVĚTOVÁ HISTORIE
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Balón
Drama / Thriller / Historický (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Rok 1979. Rozdělené Německo v čase 
vrcholící studené války. Dvě východoně-
mecké rodiny touží po normálním životě 
ve svobodné zemi a v utajení připravují 
velký plán útěku na západ. Jejich hlav-
ními zbraněmi jsou odvaha a vynaléza-
vost, díky nimž postaví horkovzdušný 
balón, s kterým se všech osm členů 
obou rodin pokusí přeletět do Západní-
ho Německa. 



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 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.

Stehlík
Drama
Premiéra 10. 10. 2019
Do 15 let nepřístupný
Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla 
jeho matka zabita při bombovém útoku  
v newyorském Metropolitním muzeu 
umění. Tato tragédie změnila celý jeho 
život a vrhla jej na dlouhou a strhující 
odyseu provázenou nejen zármutkem  
a pocitem viny, proměnou a vykoupením, 
ale i láskou, přátelstvím a světem zloči-
nu. Přes všechnu nepopsatelnou hrůzu si  
z onoho osudového dne v mysli uchoval 
jeden výjev skýtající naději… obraz drob-
ného ptáčka přivázaného řetízkem k bi-
dýlku. Stehlíka.

Národní třída
Drama
Premiéra 26. 09. 2019
Do 15 let nepřístupný
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes 
tu stojí panelákové sídliště. Právě tady 
je doma chlápek, kterému nikdo neřek-
ne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na 
okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby 
byl v kondici. Večer, když sídlištěm bloudí 
divoká zvířata, chodí se svými kumpány 
na jedno. Kumpáni z hospody Vandamovi 
přezdívají „národní hrdina“. Prý dal tehdy  
v Listopadu na Národní třídě dějiny jednou 
ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné 
knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hyn-
kem Čermákem kombinuje dramatický pří-
běh s černým humorem.

Jim Knoflík, Lukáš 
a lokomotiva Ema
Dobrodružný / Rodinný 
/ Fantasy (2018)
Jim je malý kluk, který se jako miminko 
octl v Jasmánii, ostrovním královstvíč-
ku, jemuž vládne král Alfons Třičtvr-
těnadvanáct. 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 Michae-
la Endeho.

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.

LITERATURA

Premiere Cinemas Olomouc, OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olomouc
Více na www.premierecinemas.cz 7



Escobar
Životopisný / Krimi / Drama (2018)
Do 15 let nepřístupný
Escobar, brutální zločinec, bezohledný 
vrah, narkobaron a vládce kokainového 
impéria, ve své době jeden z nejbohat-
ších lidí planety. A jeden z nejnebezpeč-
nějších. Pablo, táta, ochránce chudých, 
manžel a také pozorný milenec. Jednoho 
musíte nenávidět, druhého můžete milo-
vat. Dohromady Pablo Escobar, kterému 
jeho rozporuplnou tvář propůjčil Javier 
Bardem. Novinářka Virginia Vallejo (Pe-
nélope Cruz) poznala nejdříve Pabla, 
muže, jenž staví domy pro chudinu, umí 
být zapálený pro věc i galantní. Když ob-
jevila Escobara, nelítostného kriminální-
ka, bylo pozdě.

Le Mans ‘66
Akční / Drama / Životopisný
Premiéra 14. 11. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let 
Strhující příběh o tom, jak konstruktér 
aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken 
Miles postaví pro automobilku Ford re-
voluční závodní auto, aby mohli zvítě-
zit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 Le 
Mans ve Francii roku 1966. Držitel Osca-
ra Matt Damon a Christian Bale ve filmu 
inspirovaném skutečnou událostí.

Rocketman
Životopisný / Drama / Hudební
Premiéra 30. 5. 2019
Nevhodný mládeži do 12 let 
Životní příběh hudební legendy Elto-
na Johna vinoucí se od jeho hudebních 
začátků až na samotný vrchol, protkaný 
jeho největšími hity.

Jiří Suchý – Lehce 
s životem se prát
Dokumentární
Premiéra 26. 09. 2019
Muž devatera řemesel, divadelník, hu-
debník, textař, básník, skladatel, spisova-
tel, filmař, grafik, výtvarník nebo divadel-
ní režisér… A především legenda české 
kultury, která ovlivnila několik generací. 
To byl Jiří Suchý o jehož životní cestě, 
mnohdy nelehké, natočila film Olga So-
mmerová.

ŽIVOTOPISNÝ
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S láskou Vincent
Animovaný / Životopisný 
/ Krimi / Drama (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van 
Goghovi S láskou Vincent navazuje na slo-
va 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 doká-
zaly pokrýt celý Londýn nebo Manhattan“. 
Jedná se o první film svého druhu na světě. 
Scénář vznikl na základě 800 van Gogho-
vých 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.

Bohemian Rhapsody
Životopisný / Drama 
/ Hudební (2018)
Nevhodný mládeži do 12 let
Film Bohemian Rhapsody je oslavou 
rockové skupiny Queen, jejich hudby  
a především Freddieho Mercuryho, který 
svou tvorbou i životem vzdoroval všem 
myslitelným stereotypům, díky čemuž se 
stal jedním z nejvýraznějších umělců na 
světě. Snímek mapuje raketový vzestup 
nekonvenční skupiny prostřednictvím je-
jich revolučního zvuku a ikonických písní, 
jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the 
Champions“ nebo právě „Bohemian Rhap-
sody“. Jejich příběh začíná bleskovým star-
tem, pokračuje neřízenou životní spirálou  
a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím 
vystoupením na koncertu Live Aid v roce 
1985. Jejich hudba byla a stále je ohrom-
nou inspirací pro celý svět.



Putování se sobíkem
Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 21. 3. 2019
Náš hrdina je malý sob a jmenuje se Ailo. 
Právě se narodil v Laponsku, což je kra-
jina na severu Evropy, jejíž největší část 
leží až za polárním kruhem. Hned po na-
rození se dokáže rychle postavit na nohy, 
stačí mu na to pouhých pět minut. Za 
dalších pět minut se naučí chodit a do 
čtvrt hodiny umí plavat i pelášit sněhem. 
A jestli je mu zima? Kdepak. Mohutná 
srst mu umožňuje přežít teplotu i okolo 
-40°C. Při svém putování Laponskem 
Ailo potkává další obyvatele této nádher-
né krajiny. Ať již hbitého hranostaje, ne-
bezpečné vlky, chytrého rosomáka, po-
lární lišku, chundelatou veverku, tichou 
sovu nebo vysoko létajícího orla.

Planeta Česko
Dokumentární (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 techno-
logiím 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, 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.

PŘÍRODOPISNÝ
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