
 

 

Seznam vybraných filmů – Letní kino 2017 

Č. 
Název a žánr filmu 

Hodnocení 

z 

csfd.cz  

Popis filmu 

Bioscop  

1 Dvojníci/ komedie 58%  

Česko, 2016, 103 min 

Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je v 

podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počítače, elektroniku a auta. Je to 

také nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy milují... Právě mu teče do bot, 

protože ho má v hrsti mafián Vytloukal kvůli velkým dluhům. Pokud Honza 

neukradne z galerie obraz Dívky v modrém, tak je s ním amen... Zachrání ho 

náhoda – do cesty se mu připlete jeho dvojník, středoškolský profesor 

Richard Prospal, pedant a slušňák k pohledání, a těm dvěma se zázračně 

změní život. Zatímco si Honza užívá v Richardově kůži doma i ve škole, 

Richard je pronásledován mafiány, protože mu nevěří, že není Honza. A když se jim do rukou dostane i 

Richardova dcera Natálka, tak mu nezbývá, než zapomenout na slušné vychování a najít způsob, jak 

vyzrát na mafiána a jeho gorily a dostat nejen obraz, ale i dceru do bezpečí. Kolotoč překvapivých 

komediálních situací se roztáčí... 



 

 

2 

Arthur a Minimojové/ 

dobrodružný, rodinný, 

fantasy 

62 % 

Francie/USA, 2006, 102 min 

Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venkově. Stejně jako 

všechny děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babička vypráví. Zdá 

se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích, které jsou popsány a 

namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který před několika lety záhadně 

zmizel. Idylické časy skončí v okamžiku, kdy jim hrozí zabavení domku. 

Situace vypadá beznadějně. Jedinou šancí je dědečkův poklad, který je 

údajně ukryt kdesi na zahradě, v Říši Minimojů, roztomilých malých skřítků, o 

kterých Arthurovi dědeček vyprávěl. Malý Arthur se rozhodne odvrátit hrozící nebezpečí a vydá se 

hledat pomoc právě do Říše Mimimojů... Arthurova cesta je důkazem, že někdy i ti nejmenší mohou 

dokázat velké věci. 

 

Ve filmu najdeme jak hrané, tak animované sekvence. Hlavního hrdinu Arthura ztvárnil Freddie 

Highmore, kterého znáte z filmu Karlík a továrna na čokoládu a těšit se můžeme i na Miu Farrow v roli 

jeho babičky. 

3 
Jak básníci čekají na 

zázrak/ komedie 
58 % 

Česko, 2016, 111 min 

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Jsou to 

nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor i schopností 

sebeironie, i když už s lehkým nádechem skepse. V něčem jsou však jiní. 

Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem. Je jim padesát a cítí, že by 

měli dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání. A jak je 

známo, zázrakům je třeba pomáhat! Kendy už má plné zuby reklam a 

jako buldok jde za svým snem o natočení celovečerního filmu. Karas se 

rozhodl hýčkat své vysněné auto Blue dream již pouze virtuálně. Více ho zajímá pohledná učitelka 

Drábková. Štěpán dělá zástupce primáře v nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Tou 

není nikdo jiný než Vendulka Utěšitelka! Štěpánovou největší starostí je však jeho třináctiletý syn Junior, 

kterého po smrti Aničky-Zrzečky vychovává sám. Tedy samozřejmě za vydatné pomoci strejdů Karase 

a Kendyho. Na lásku a psaní básniček už Štěpán rozhodně nemá čas ani věk. Nebo ano? 



 

 

4 
Muzikál aneb Cesty ke 

štěstí/ hudební, taneční 
40 % 

Česko, 2016, 85 minut 

Přístupný pro děti od 12 let 

Hudební film s písněmi ze slavného muzikálu Starci na chmelu. 

Muzikál aneb cesty ke štěstí je hudební film o dnešních mladých lidech a 

jejich životech - o touze po úspěchu, kamarádství, rivalitě, odvaze. A ano, 

také o lásce. Film vypráví příběh třídy pražské konzervatoře, která má na 

letním soustředění nazkoušet Starce na chmelu. Studenti jsou ze začátku 

znechucení, že se budou věnovat klasickému českému muzikálu. Během 

zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou choreografií. Do svého nastudování 

přidají prvky klasického tance, ale i street dance, hip-hop či pohybové divadlo. Neúnavně budují 

muzikálové představení, do kterého vkládají veškerou svou energii, odvahu a talent. Termín 

představení se neúprosně blíží a v sázce je mnoho. Úspěch může znamenat vytoužený začátek cesty 

za uměleckým snem… 

5 
Sexy 40/ komedie, 

romantický 
66 % 

USA, 2009, 91 minut 

Sandy (Catherine Zeta-Jones) je šťastně vdaná, má dvě děti a myslí, že už jí v 

životě nic nechybí. Jednoho dne náhodou odhalí nevěru svého manžela. 

Rozhodne se k radikální- mu kroku: opustí ho a přestěhuje se i s dětmi do 

New Yorku, najde si práci, přátele a začíná nový život. Brzy po příjezdu Sandy 

nečekaně vstoupí do života sympatický mladíček Aram (Justin Bartha), který 

pracuje v kavárně pod jejím bytem. Aram Sandy občas hlídá děti, které jeho 

společnost a zábavné hry přímo zbožňují. Také Sandy začíná nechtěně 

podléhat jeho neodolatelnému klukovskému šarmu... 



 

 

6 

Stoletý stařík, který vylezl 

z okna a zmizel/ 

dobrodružný, komedie 

75 % 

Švédsko/ Velká Británie/ Francie/ Španělsko/ Rusko, 2013, 109 min 

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... Shodou náhod se mu do rukou dostane kufr 

plný peněz. Než se naděje, má v patách gang zločinců, sem tam se objeví 

nějaká mrtvola a mezi společníky, které na své cestě přibere do party, je i 

velmi neskladná slonice. Kromě toho po něm samozřejmě pátrá policejní sbor v čele s nepříliš 

schopným komisařem. Pro kohokoliv jiného by to bylo životní dobrodružství, ale s podobnými věcmi už 

má Allan bohaté zkušenosti. I když se nikdy nezajímal o politiku, byl nechtěně hlavním aktérem mnoha 

důležitých událostí 20. století. Bezděčně se podílel na vynálezu atomové bomby, stal se dobrým 

přítelem několika amerických prezidentů a mezi jeho další "známé" se při jeho životní pouti zařadili i 

Stalin, Churchill, Mao Ce-tung nebo Kim Ir-sen. 

7 

Božská Florence/ 

životopisný, komedie, 

drama 

67 % 

Velká Británie, 2016, 111 min 

Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. 

Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v 

roce 1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall, její 

přítel a manažer Hugh Grant, který ji láskyplně chránil před krutou pravdou o 

jejím talentu, nyní čelí obtížné výzvě 



 

 

8 
Café Society/ komedie, 

drama, romantický 
63 % 

USA, 2016, 96 min 

Bobby (Jesse Eisenberg) pochází z Bronxu. Žije s věčně se hašteřícími rodiči 

a bratrem Benem (Corey Stoll), který jako čistokrevný amorální gangster 

zastává názor, že každý problém se dá snadno vyřešit hrubou 

silou. Bobbymu je jasné, že potřebuje změnit prostředí. Odlétá do 

Hollywoodu, kde začne pracovat jako poslíček pro strýčka Phila (Steve 

Carell), který je mocným agentem filmových hvězd. Vstupuje do světa 

opojných večírků, plných celebrit, modelek, playboyů, producentů a 

politiků. Na první pohled se však zamiluje do strýcovy půvabné asistentky Vonnie (Kristen Stewart). 

Problém je, že Vonnie má vážný vztah, takže se Ben musí spokojit s pouhým kamarádstvím. Ale nic 

netrvá věčně, Vonnie se s přítelem rozejde a velmi rychle opětuje Benovy city. Jeho nabídku k sňatku 

však odmítá.  

Zlomený Bobby se vrací do New Yorku, kde začne pracovat s bratrem Benem, který si otevřel noční 

klub. Z Bobbyho se stává velmi schopný impresário a z klubu Les Tropiques jeden z 

nejvyhledávanějších ve městě. Přestože Bobby stále miluje Vonnie, sblíží se s Veronikou (Blake Lively), 

okouzlující dámou z vyšší společnosti. Svatba. Veroničino těhotenství. Benův život se zdá šťastný. Ale 

jen do toho večera, kdy do dveří Les Tropiques vstoupí Vonnie... 

9 Králové hor/ drama 75 % 

Rakousko, 2015, 97 min 

Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno 

k smrti. Chlapec Lucas (Manuel Camacho) nezná lásku, ani teplo domova. Po 

smrti matky se jeho otec (Tobias Moretti) uzavřel do sebe a utápí se v 

zármutku. Osud svádí Lucase a orlí mládě dohromady. Chlapec ptáče 

zachrání a pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj stará, krmí ho. Ve společnosti 

mladého dravce nachází lásku a přátelství, které mu doma tolik chybí. 

S pomocí starého lovce Danzera (Jean Reno) učí Abela létat a lovit. Jak 

dravec roste a sílí, blíží se den, kterého se Lucas bojí. Den, kdy bude muset svého opeřeného přítele 

vypustit zpět do volné divočiny. 



 

 

10 Prime/ komedie, drama 72 % 

USA, 2005, 99 min 

Fotografka Rafi (Uma Thurman) je velmi atraktivní 37-letá žena. Po rozvodu 

řeší zklamání z mužů se zkušenou terapeutkou Lisou (Meryl Streep). Ta jí 

poradí, aby si našla takového muže, který jí zase vrátí chuť do života. A tak 

se Rafi seznámí s okouzlujícím a přitažlivým Davidem (Bryan Greenberg). 

Fantastický milenec je o 14 let mladší. Na pravidelných setkáních s 

terapeutkou Lisou září Rafi štěstím a při konverzaci zabíhá až do těch 

nejintimnějších detailů mileneckého vztahu, včetně pikantností. Lisa je 

spokojená s pozitivním vývojem své klientky. Její klid ale vezme velmi rychle za své v okamžiku, kdy 

zjistí, že oním ideálním mužem je její vlastní syn! Je vůbec možné se s takovou situací vypořádat? 

Snadné to asi nebude, když už i tak zkušená terapeutka potřebuje terapii... 

 

Režisér Ben Younger (Riziko) obsadil do hlavních rolí svěží a inteligentní komedie skvělou Umu 

Thurman (Pulp Fiction: Historky z podsvětí, Výplata, Kill Bill 1 a 2), stále krásnou a nestárnoucí Meryl 

Streep (Madisonské mosty, Hodiny, Adaptace), která získala Oscary za hlavní role ve filmech Sophiina 

volba a Kramerová versus Kramer a nadějného Bryana Greenberga (Žaloba, Perfektní skóre) 

11 
Probudím se včera/ 

komedie, sci-fi 
66 % 

Česko, 2012, 120 min 

Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny 

Petr, díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla 

jeho spolužačka Eliška. Tehdy v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji 

má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne 

jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých stu-dentských let a vrátit se 

do června 1989, kdy chodil do třeťáku. Dostane možnost napravit, co 

promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak. Návraty nejsou nikdy 

snadné. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a 

drzostí, kterou dobře zná od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na to, aby přes-vědčil 

Elišku o svých citech a získal její lásku? 



 

 

12 

Robinson Crusoe: Na 

ostrově zvířátek/ 

animovaný, dobrodružný 

53 % 

Belgie/Francie, 2016, 90 min 

Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve 

společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život sní, že bude objevovat 

svět. Po strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: 

člověka jménem Robinson Crusoe. Úterý velmi rychle pochopí, že tenhle 

dvounohý tvor by mohl být jeho šancí dostat se z ostrova pryč. Stejně tak 

Robinson Crusoe zjistí, že aby přežil na neobydleném ostrově, musí využít 

pomoci chytrého papouška a jeho zvířecích kamarádů. Pro Robinsona není 

sbližování právě snadné, protože zvířata neumí mluvit člověčí řečí. Pomalu se však stávají přáteli a 

začínají společný život plný dovádění, zábavy a dobrodružství. Jejich klid však jednoho dne naruší dvě 

divoké kočky, které chtějí všechny na ostrově zotročit.Schyluje se k velké bitvě. Robinson a jeho přátelé 

musejí spojit své síly. Aby zachránili svůj domov, musí zlotřilé kočky porazit. 

 

13 

Gangster Ka/ krimi, 

drama, thriller 
72 % 

Česko, 2015, 100 min 

Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro 

dokonalý podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků 

i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. Je si ale 

dobře vědom hranice, kterou nesmí překročit. Tou hranicí je fyzická eliminace 

kohokoliv ze svého okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec 

triumfální majstrštyk - ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré 

zásoby pohonných hmot v republice. Když to vyjde, bude to „obchod" století. 

Káčka nečekaně zradí jeho pravá ruka, Albánec Dardan Cirkel, který spolupracuje s hospodářskou 

kriminálkou. Nemožné se stává skutečností. Nepolapitelný tunelář Káčko končí ve vazbě, státu jsou 

zachráněny miliardy korun. Zatím... Protřelý Kraviec se díky šikovným právnickým kličkám dostává 

velmi rychle na svobodu. Jeho opatrnost a chladně kalkulující mysl nenávratně mizí. Rozjíždí 

nelítostnou mašinerii pomsty. Káčko překračuje pomyslnou hranici od finančního zločince k 

nelítostnému řezníkovi... Gangster Ka zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do 

šesti miliardového tunelu a snaží se objektivně ukázat zrod skutečného gangstera. 



 

 

14 Martin a Venuše / komedie 57%  

Česko, 2012, 102 min 

Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mladá a nadějná 

výtvarnice Vendula (Kristýna Boková) seznámí se svým budoucím partnerem 

a manželem Martinem (Marek Taclík). Společně založí rodinu, mají dvojčata 

– holčičky - předškolního věku a jednoho kluka, batole. Martin buduje kariéru 

ve firmě vyvíjející hračky a Vendula se stará o rodinu. Martin je většinu času 

v práci, snaží se zabezpečit rodinu, na kterou mu nezbývá čas, naopak 

Vendula se stará o děti a chod domácnosti a nemá žádný prostor pro sebe. 

Každý dělá pro rodinu maximum, ale zároveň se cítí nedoceněný tím druhým. Události naberou spád 

uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti a domácnost během jednoho měsíce. Je 

přesvědčen, že to vlastně není vůbec těžké. Nastane kolotoč humorných a nečekaných událostí, které 

dvojici Venduly a Martina pomyslně vrátí zase na začátek jejich vztahu. Znovu si začnou vážit jeden 

druhého a navzájem se respektovat. 

15 
Všechno nebo nic/ 

komedie, romantický 
63 % 

Česko, Slovensko, 2017, 107 min 

Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky 

spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, 

vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak 

chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje 

jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. 

Aktivně. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky 

věků, ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké. Životy téhle trojice 

nakonec stejně zamotá několik mužů. Lindě charismatický developer Jakub, který není tím, kým se zdá 

být. Vandě bývalý profesor z vysoké školy Aladar, jehož je ochotná si vzít, "protože ji má rád". A Edo se 

už zase přizpůsobuje dalšímu příteli, Leovi... Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak, než všichni 

čekali... 



 

 

16 
Phoebe v říši divů/ drama, 

rodinný, fantasy 
71% 

USA, 2008, 96 min 

Phoebe v říši divů režiséra Daniela Barnze je fantastický příběh o malé 

Phoebe (ELLE FANNING), která touží hrát ve školním představení Alenky v 

říši divů. Když ji její svérázná učitelka dramatu, slečna Dodgerová (PATRICIA 

CLARKSON), skutečně obsadí, Phoebe se snaží ovládat své chování tak, 

aby jí ředitel (CAMPBELL SCOTT) dovolil pokračovat. Jak se ale Phoebin 

stres zvyšuje, její chování je horší a horší. To vytváří mimořádný tlak na její 

rodiče, Hillary a Petera (FELICITY HUFFMAN a BILL PULLMAN). Hillary je 

stravována pocitem selhání jak v profesionálním, tak osobním životě. Zoufale se snaží své dcerce 

porozumět a pomoci. Její pokusy ale nejsou příliš úspěšné, protože Phoebe se začíná stahovat do 

imaginárního světa fantazie, který je zabydlen postavami z Alenky v říši divů, do světa, který je stále 

znepokojivější a zrádnější. Phoebe trefně poznámenává směrem k Houseňákovi: “být za jeden den 

hned malý a hned zas velký, to se člověku poplete”. Phoebe s Hillary se budou muset pokusit (pod 

dohledem slečny Dodgerové) zvládnout onu podivnou, bolestnou i radostnou proměnu z kukly v motýla. 

 

Cinemart 

17 

Alvin a Chipmunkové: 

Čiperná jízda/ rodinný, 

komedie 

53 % 

USA, 2015, 92 min 

Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! A jsou jako vždy nabití 

energií, písničkami a především naprosto šílenými nápady. Jejich nový, už 

čtvrtý příběh začíná tradičně: velkým nedorozuměním. Alvin, Simon a 

Theodore totiž dostanou podezření, že Dave, jejich velký člověčí kamarád a 

ochránce, chce požádat svou přítelkyni o ruku. A oni touto svatbou získají 

jednoho naprosto příšerného, nesnesitelného, vyženěného bratra Milese a 

navíc je Dave možná nakonec i úplně opustí. Toto žádání o ruku se má 

odehrát za tři dny až v Miami, a tak mají naši chlupatí hrdinové hodně málo času a před sebou o to více 

kilometrů, aby zabránili této naprosto příšerné katastrofě. I když se Chipmunkové vždy snaží udělat 

správnou věc, nakonec ji udělají tím nejhorším představitelným způsobem. Ostatně hned od začátku 

jejich výpravy mají v patách hodně naštvaného palubního detektiva z letadla, protože chtěli udělat dobrý 



 

 

skutek. Což znamená, že osvobodili všechny přepravované domácí mazlíčky a pustili je ze 

zavazadlového prostoru mezi cestující. Za letu. Jak jinak. A tak se i teď můžete těšit na naprosto 

šílenou jízdu nacpanou přehršlí vtipů a hromadou té pravé chlupaté „chipmunčí" muziky. 

18 
Bezva ženská na krku/ 

komedie, romantický 
67 % 

Česko, 2016, 97 min 

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou 

charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, 

než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když 

nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka 

v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav 

Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej 

Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma 

definitivně skončil". Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje 

ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně 

nenechá nic líbit... 

19 
Brooklyn/drama, 

romantický 
73% 

Irsko, Velká Británie, Kanada, 2015, 111 min 

Když se mladá dívka z naprostého zapadákova přestěhuje do jednoho z 

největších měst na světě, čeká na ni docela silný šok. A přesně to se v padesátých 

letech minulého století přihodilo Eilis (Saoirse Ronan), kterou k takovému 

dobrodružství přiměje starší sestra, jež si pro ni přeje o něco lepší budoucnost, 

než jakou by bylo další živoření v Irsku. Eilis vyráží přes oceán na cestu z malého 

irského městečka Enniscorthy do newyorské čtvrti Brooklyn. Vydává se tak na 

cestu do neznáma, do prostředí, které s ní zpočátku nemá nic společného a do 

života, který si sama nezvolila. Ocitá se v cizím světě, připadá si jako ve vyhnanství a podléhá stesku 

po dosavadním životě v rodném Enniscorthy, ale poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, 

stýskání po domově pomalu mizí. Eilis přichází životu v rušném New Yorku na chuť. Pak ale přijde 

událost, kvůli které se musí vrátit zpět do rodného Irska, kde je vtažena zpět do svého předchozího 

života, a i zde potkává novou lásku. Dostává se tím mezi dva hlasy vlastního srdce a musí se 

rozhodnout mezi světem, z něhož pochází, a světem, kde si může splnit svůj sen. 



 

 

20 
Centrální inteligence/ 

akční, komedie 
58% 

USA, 2016, 114 min 

Bob Stone (Johnson) byl na střední oplácané „cosi" a sloužil jen jako terč 

brutální šikany. Calvin (Kevin Hart) stál na úplně opačném konci 

středoškolského potravního řetězce, ale to jsou teď v jeho případě už jen 

loňské sněhy, protože se užírá špatně placenou prací v účetní firmě a zoufale 

sleduje, jak mu život utíká mezi prsty. Léta o sobě neslyšeli, ale nyní se 

„potkali" na internetu a následně také fyzicky, v hospodě, kde chtějí 

zavzpomínat na staré dobré časy. Bob Calvina ohromí nejen svou 

vypracovanou muskulaturou, ale také informací, že jako elitní agent CIA pracuje na těch největších 

světových případech. Stále ohromený Calvin u sebe nechá Boba přespat, z čehož se vyklube kardinální 

chyba, protože hned ráno Calvina doma překvapí trestná výprava Bobových kolegů. Ti jdou svému 

parťákovi po krku, podle nich je až po uši namočený v přípravách na teroristický útok. Zdá se, že Bob 

Calvinovi tak trochu kecal. Naštěstí si to budou moci vyříkat, protože Bob vezme na úprku před 

spravedlností Calvina s sebou a s jeho pomocí bude chtít očistit své jméno a jako návdavkem zachránit 

svět. To by neměl být pro bývalého třídního šprta žádný problém 

21 
Čtyřlístek ve službách 

krále/ animovaný, rodinný 
47%  

Česko, 2013, 90 min 

Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého 

„narození“, prvního vydání kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava 

Němečka. Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín , Piňďa a Bobík dostávají na 

filmové plátno – a to v dobrodružném příběhu autorů Josefa a Hany 

Lamkových, dynamickém, vtipném, moderním se spoustou humorných a 

gagových situací, nečekaných zápletek a překvapení.  

Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – na Karlově mostě je 

nejdříve přepadne obživlý lev ze sochy Bruncvíka, který je pak zavede do podzemních chodeb 

pražského Hradu, kde se setkají se samotným císařem Rudolfem! Ten podnikl cestu časem z minulosti 

do přítomnosti, protože podle předpovědí věhlasných císařských astrologů jenom Čtyřlístek může získat 

císaři zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři život i korunovační klenoty, o které usiluje proradný 

alchymista Kelly. A tak se rozběhne kolotoč neuvěřitelných střetů, konfliktů a peripetií, Fifinka, Myšpulín, 

Piňďa a Bobík se dostanou i na císařský dvůr, kde jim doslova půjde o život… Ale nebyl by to Čtyřlístek, 



 

 

kdyby díky svému důvtipu a vynalézavosti nevyřešil všechny nástrahy i nečekané překážky a 

nezachránil nejen císaře, korunovační klenoty ale i celou zeměkouli od návratu do doby ledové.  

Císař Rudolf se vrací do minulosti sice bez kamene mudrců, ale moudřejší o poznání, že přátelství a 

odvaha jsou cennější než zlato. 

22 Dejte mi pokoj!/ komedie 58% 

Francie, 2014, 79 min 

Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, potkalo nečekané štěstí. Na 

bleším trhu objevil vzácnou gramodesku – první album muzikanta Niela 

Youarta, které se jmenuje „Me, myself and I". A od té chvíle touží Michel po 

jediném: v naprostém tichu, klidu, samotě a domácí pohodě si vychutnat 

tento hudební klenot. Jenže, v tom okamžiku, kdy už pomalu zasouvá jehlu 

gramofonu do drážky této vzácné gramodesky, se celý svět a snad i všichni 

jeho obyvatelé proti němu spiknou. Ať už se jedná o nečekanou návštěvu 

syna, kutilské bušení souseda, lomození uklízečky, urputné vyzvánění telefonu nebo poněkud 

dramatičtější obvinění z nevěry ze strany manželky či příchod jeho milenky. A jako třešnička na dortu se 

v domě koná tradiční oslava nazvaná Sousedský den. Michel musí nasadit do boje všechnu svou 

energii, lstivost i mazanost. Jen proto, aby získal svou vytouženou hodinku klidu. Dokáže to? Nebo se 

jeho tak nadějně započatý den změní v noční můru? 

23 
Dítě Bridget Jonesové/ 

komedie, romantický 
73% 

Velká Británie, Francie, Irsko, USA, 2016, 123 min 

Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je 

stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním 

malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže 

vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým 

počala. Jak se to rýmuje s faktem, že je stále bez chlapa? Celkem 

jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný hudební festival a 

v jeho průběhu se vyspí s pohledným cizincem (Patrick Dempsey). A když se 

záhy na jedné společenské akci na vlastní tělo přesvědčí, že stará láska (Colin Firth) nerezaví, byť před 

pár lety definitivně skončila, je „štěstí" hotovo. 

Protože jí s rozluštěním zapeklitého rébusu nepomůže ani lehce cynická gynekoložka (spoluscenáristka 

Emma Thompson), ocitne se Bridget ve velmi nezáviděníhodné situaci. Jak seriózní právník Mark 



 

 

Darcy, tak úspěšný provozovatel internetové seznamky Jack Quant se sice k situaci postaví jako praví 

chlapi, odhodlaní s Bridget a jejím potomkem vytvořit spořádanou rodinu, to ovšem netuší, že jejich 

šance na otcovství je přesně padesátiprocentní. Jak se blíží termín porodu, Bridget cítí, že bude muset 

s pravdou ven a hlavně že si bude muset vybrat, komu bude její dítě říkat „tatínku". Normální člověk by 

poslal oba dva na testy otcovství. Jenže Bridget Jonesová není normální, ale výjimečná. 

24 

Doba ledová: Mamutí 

drcnutí/ animovaný, 

komedie 

56 %  

USA, 2016, 95 min 

Jestli lze nějaké období pozemských dějin označit za hodně zajímavé časy nabité 

všemožnými katastrofickými událostmi, za časy, které každému pořádně prověří 

schopnosti přežít, pracovat pro tým a také sílu jeho charakteru, pak je to určitě 

doba ledová. Jedno jaká. Jestli první, druhá nebo pátá. A právě v pátém dílu jedné 

z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré 

známé hrdiny a pár úplně nových. Přichází ledová událost roku a s ní mamuti 

Manny, Ellie a Broskvička, něco jako lenochod jménem Sid, tygr Diego nebo 

vačičáci Crash a Eddie.  

Nezapomněli jsme na někoho? Samozřejmě – na toho nejdůležitějšího, veverčáka Scrata. Ten, jak je 

jeho nedobrým zvykem, ve snaze ulovit konečně věčně prchající žalud způsobí nehodu, z níž se 

vyklube karambol a z něj úplná katastrofa. Začne to tím, že vytrvalého Scrata hon za žaludem 

katapultuje do vesmíru. A tam, díky třaskavé směsi své pověstné nešikovnosti a nekončící smůly, 

náhodně spustí sérii kosmických, nikoliv komických, katastrof. Což vede i k zcela zásadnímu ohrožení 

naší planety, na kterou rázem míří asteroid jako hrom a ohrožuje ledový svět i s jeho obyvateli. A 

protože se naše parta skládá ze samých nefalšovaných a neohrožených hrdinů, nečeká na své 

vyhubení, ale vydává se na záchrannou výpravu do tajemné Geotopie, během níž ji potká nejen řada 

nebezpečenství, dobrodružství a komických chvilek. Sice jim tu a tam bude tuhnout krev v žilách, ale to 

především zimou, jinak to bude hlavně legrace. A jestli se Scrat konečně setká se žaludem? Kdo ví... 



 

 

25 

Dobrodružství pana 

Peabodyho a Shermana/ 

animovaný, komedie 

75 % 

USA, 2014, 90 min (+6 min předfilm) 

Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný jako 

Indiana Jones, má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese, styl oblékání 

Jamese Bonda a kulinářské dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je také světově 

proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny, olympijským vítězem ve skoku a 

desetiboji. A navíc je pes. Díky svým schopnostem a navzdory tomu, že je 

šelma, adoptoval pan Peabody malého kluka Shermana, kterého od plenek 

vychovává tak, jak nejlépe umí. Přesto si občas musí přiznat, že je to snad 

jediná věc, která mu tak úplně nejde a že má co dělat, aby se Shermanem vůbec udržel krok. Sherman 

je totiž velmi zvědavý a upřímný, díky čemuž se často dostává do různě velkých průšvihů. 

I proto, aby ukojil synkovu touhu po poznání historie, vynalezl pan Peabody úžasný přístroj jménem 

Časomat. A díky tomu mají přístup kamkoliv do minulosti. Společně tak zažívají neskutečná 

dobrodružství, která si člověk nebo pes dokáže sotva představit, poznávají slavné postavy i okamžiky 

dějin. Na cestách časem musí dodržovat pár zásadních pravidel jako „nikdy se nesetkat sám se sebou", 

nebo „jen minimálně ovlivňovat minulost nebo raději vůbec", což se jim daří do chvíle, než Sherman 

potajmu vezme na divokou projížďku Časomatem svou spolužačku Penny, na kterou chce udělat 

dojem. Nechtěně zamíchají několika nejdůležitějšími událostmi světových dějin a nakonec jim pan 

Peabody musí přispěchat na pomoc a zachránit je, než se navždy změní minulost, přítomnost i 

budoucnost. Můžete se těšit na velkou legraci a pár zábavných setkání s velikány světových dějin, při 

kterých občas může tuhnout krev. Komu by neztuhl úsměv, kdyby se ocitl před branami Tróje ve finální 

fázi dobývání tohoto města, nebo v Paříži v době Velké francouzské revoluce? 



 

 

26 
Fakjů pane učiteli/ 

komedie 
74 % 

Německo, 2013, 112 min 

Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo 

nad jeho „úsporami". Tedy nad místem se zakopanými ukradenými penězi, 

které tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A tak, aby se po propuštění z basy 

dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na Götheho 

gymnáziu, čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další 

problém, protože od toho okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele 

všech dob. V noci se Zeki snaží tajně prokopat ke své uloupené kořisti a 

během dne používá sice drastické, ale účinné metody, aby zkrotil neukázněné teenagery ve třídě 10. B. 

Jeho upjatá, korektní kolegyně, učitelka Lisi Schnabelstedtová (Karoline Herfurthová), sice odsuzuje 

jeho neortodoxní pedagogické metody, ale nemůže si pomoct a do nového „kolegy" se zamiluje. 

Dokonce mu pomůže vykopat něco cennějšího než je hotovost – zbytky jeho vlastní morální integrity. 

27 
Hugo a jeho velký objev/ 

dobrodružný 
73 % 

USA, 2012, 126 min 

Hugo Cabret (Asa Butterfield) je neobyčejný kluk, který po otcově 

smrti žije na pařížském vlakovém nádraží u strýce alkoholika, jenž tu 

pracuje jako seřizovač nádražních hodin. Po tátovi Hugo zdědil 

vynalézavost a robota s klíčovou dírkou ve tvaru srdce, který možná 

ožije, pokud se do ní vloží ten správný klíč, a předá chlapci otcův 

vzkaz. Alespoň v to doufá. Neutišitelná zvědavost přivede Huga k 

nerudnému prodavači mechanických hraček (Ben Kingsley) a od něj i 

k jeho chráněnce (Chloe Grace Moretz), která, ač je to neuvěřitelné, drží v rukou klíč k rozluštění 

Hugovy životní záhady. Jak k němu přišla? Jaké tajemství skrývá její adoptivní prarodič, že o něm 

nesmí nikdo mluvit? Skrývá robot skutečně otcův vzkaz? A dokáže Hugo na všechny tyhle otázky 

odpovědět dřív, než ho dostihne ruka zákona v podobě přísného nádražního hlídače (Sacha Baron 

Cohen) a pošle ho do sirotčince? 



 

 

28 
Já, padouch/ animovaný, 

komedie, rodinný  
79 %  

USA, 2010, 91 min 

Ve šťastném předměstském sousedství, obklopeném bílým plaňkovým 

plotem a kvetoucími keři růží, stojí černý dům s mrtvým trávníkem. Aniž by to 

sousedé věděli, hluboko pod tímto domem je obrovský tajný úkryt. A zde 

nacházíme Grua (STEVE CARELL) obklopeného armádou svých uličnických 

a zlomyslných přisluhovačů, mimoňů, který plánuje tu největší loupež v 

historii celé zeměkoule. Gru se chystá ukrást Měsíc (ano, Měsíc!). Gru si 

libuje ve všem špatném. Vyzbrojen svým arzenálem Zmenšovacích paprsků, 

Mrazících paprsků – mrazáků a obojživelných bojových vozidel poráží vše, co mu stojí v cestě. A to 

všechno až do okamžiku, kdy se střetne s neochvějným přesvědčením třech malých osiřelých děvčátek, 

které na něj pohlédnou a vidí v něm něco, co nikdo jiný dosud neviděl: možného tátu 

29 
Já, padouch 2/ animovaný, 

Sci-Fi, komedie 
77 % 

USA, 2013, 98 min 

Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky 

na dobrou noc? Když se bojí o nevinnost své nejstarší dcery? Když už 

nechce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí neskončí jako obyčejný civil, protože 

v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil. Jako 

například šéf mocné Antipadoušské ligy, Silas Velezadek (To příjmení 

nekomentujte, nemá to rád). Silas sice padouchy všeho druhu hluboce 

opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit líp než zlosyn bývalý? 

A tak vyšle svou nejlepší agentku Lucy Wilde, aby Grua přiměla ke spolupráci. Té se to s pomocí 

paralyzéru převlečeného za rtěnku podaří a Gru začne na stará kolena páchat dobro. A brzy bude mít 

plné ruce práce, protože na radaru Antipadoušské ligy se objevil obzvlášť protřelý padouch Eduardo, 

nevysvětlitelně začali mizet Mimoňové, Margo se zapalují lýtka, Edith je i nadále životu nebezpečná a 

Agnes se všemožně snaží sehnat taťkovi nějakou mamku. A právě to může být pro Grua ve finále tou 

největší hrozbou. 



 

 

30 Johnny English se vrací 61 % 

USA, 2011, 101 min 

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond 

zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a 

že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se 

Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje 

mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho 

druhu. 

Po poslední takové „nehodě“ se více méně dobrovolně uchýlil do tibetského 

kláštera, kde kromě vnitřního míru hledá esprit pravého bojovníka. Až tady si ho najdou mateřské tajné 

služby, které se právě řítí do kolosálního průšvihu. Na oficiální návštěvu Velké Británie se chystá čínský 

premiér, pro kterého má jít podle zaručených informací o úplně poslední cestu v jeho životě, 

nepočítáme-li tu na hřbitov. A protože se šéfová MI7, Pamela Thorntonová (Gillian Anderson), nemůže 

na nikoho spolehnout, neboť se to v jejím revíru hemží dvojitými agenty, kteří jsou do plánovaného 

atentátu zapojení, vsadí vše na jednu kartu – na Johnnyho Englishe. Ten po návratu z azylu zjišťuje, že 

se doba radikálně změnila. Šéfuje mu ženská bez smyslu pro humor, která odmítá tolerovat jakékoliv 

výstřelky, a proto mu pořídí dozor v podobě urputného agentského zelenáče, agenta Tuckera (Daniel 

Kaluuya). Pracovní negativa naštěstí vyvažuje krásná psycholožka Kate Sumner (Rosamund Pike), do 

jejíhož dobývání se English pustí s vervou sobě vlastní. Stejně vehementně se vydá po stopách 

organizátorů globálního spiknutí proti čínskému premiérovi, zcela v souladu s osobním mottem: 

„Katastrofy lze tolerovat, neúspěch nikoliv.“ 

31 
Kingsman: Tajná služba/ 

akční, komedie 
81 % 

USA, Velká Británice, 2014, 129 min 

Tajní agenti organizace Kingsman nepotřebují mít na konci svých jmen žádné 

nuly. Tato špionážní služba je oproti jiným britským službám rozhodně 

nevládní a pochopitelně supertajná. Počet jejích agentů je pevně daný a za 

každého, který odešel (většinou nedobrovolně a bolestně), nastoupí pečlivě 

vycvičený a otestovaný nováček, kterého doporučí některý z agentů ve 

službě. Právě díky tomu se do výběrového systému dostávají hlavně synové 

významných rodin. Výjimkou z pravidla se stane až Gary „Eggsy" Price 

(Taron Egerton), který je obyčejným klukem vybaveným vysokým IQ, nedokončeným výcvikem u 



 

 

mariňáků a oceněný krajskou cenou za gymnastiku. Nyní ale tráví většinu času na ulici, je 

nezaměstnaný a má nakročeno do kriminálu.  

V pravou chvíli mu nabídne novou životní šanci jeden z agentů Kingsman – superšpión Harry Hart 

(Colin Firth), který nejen vypadá, ale také se chová jako pravý anglický gentleman. Aspoň většinou. 

Někdy to prostě nelze. A protože se jedná nejen o vtipný, ale i napínavý film, potřebujeme pořádného 

hlavního padoucha. Je jím Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), miliardář a bojovník za ekologii 

zbavený iluzí. Nesnáší pohled na krev a chystá se odrovnat opravdu velké množství obyvatel naší 

planety. Díky tomu ji chce zachránit a obětavě při tom nehledí na ztrátu žádného cizího života. Pomáhat 

mu s tím bude Gazelle (Sofia Boutella), inteligentní krasavice s amputovanýma nohama, místo kterých 

má smrtící běžecké čepele. Podaří se Harrymu a Eggsymu včas odhalit pravdu o Valentinově 

důmyslném ďábelském plánu a zastavit ho? 

32 
Jak vycvičit draka 2/ 

dobrodružný, animovaný 
81 % 

USA, 2014, 105 min 

Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky. Pak 

však mladý snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně 

všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii. Příběh poskočil o pět let 

dopředu a z Blpu se stal v mezidobí dračí ráj, kde se lidé a draci navzájem 

respektují a mají se rádi. Škyťákova největší kamarádka Astrid je hvězdou 

oblíbených dračích závodů, ve kterých hravě poráží ostatní vikinské 

teenagery, zatímco Škyťák dává přednost osamělým spanilým letům s 

Bezzubkou, během nichž mapují neznámá území a objevují nové světy a nové draky. Jedno z jejich 

dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem stovky neznámých 

divokých draků. Taky se zde setkají s tajemnou Dračí jezdkyní, z které se vyklube Škyťákova dávno 

ztracená matka Valka. Na láskyplné objetí matky se synem ale není čas, protože nad soužitím lidí a 

draků se stahují mračna, která se přihnala díky Dragovi, mocichtivým a samozvaným „dračím bohem", 

kterému slouží nafoukaný lovec draků Eret. Tihle dva představují nebezpečí, se kterým sám Škyťák s 

Bezzubkou nic nezmůžou, a tak dají dohromady starou partu, do níž kromě Astrid patří i Tlamoun, 

Snoplivec, Rybinoha a dvojčata Ťafan a Rafana. Spolu s nimi se ale budou muset mocnému nepříteli 

postavit i Škyťákův otec, vikinský náčelník Kliďas Velikán a především jeho matka Valka. Naučit táhnout 

tenhle nesourodý spolek za jeden provaz bude nesmírně obtížné.  



 

 

33 

Konečně doma/ 

animovaný, komedie, 

rodinný, fantasy 

70 % 

USA, 2015, 94 min 

Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou 

mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček, kteří dosud 

putovali mezigalaktickým prostorem a hledali pro sebe novou planetu, 

na které by mohli v klidu a snad i míru žít. Tu jejich původní zničili 

nepřátelští Gorgové, kteří se na ně z nějakého důvodu naštvali a 

pronásledují je napříč celým vesmírem. Takto ale nezačíná film o 

válce světů, ale kouzelná a vtipná animovaná komedie Konečně 

doma. Mimozemská invaze Buvů na Zemi je celkem vlídná a laskavá – Buvové svůj nový domov 

začnou předělávat k obrazu svému a začnou tím, že lidi prostě přestěhují do Austrálie, kde jim dopřávají 

díky své vyspělé buvanské technice velice pohodlný život. Při tomto stěhování jim ale proklouzne mezi 

prsty holka jménem Tipy, která od té chvíle hledá svou mámu. Tipy má hodně dobrodružnou povahu a 

kočku, která se jmenuje Čuník. Proč ne, že?  

Svůj malý domov na Zemi našel i Buvan jménem O, který je tak trochu fialový, strašně upovídaný 

především hodně přátelský. A proto hned začne připravovat večírek, na který pozve všechny a omylem 

pošle intergalaktickou pozvánku i Gorgům. Což je opravdu velký průšvih, díky němuž jsou na něj ostatní 

Buvové hodně naštvaní a někteří by mu chtěli říct i pár slov pěkně od plic. O bere všechna svá 

chapadýlka na ramena a potřebuje se někam na chvíli schovat, než jejich hlavy trochu vychladnou. Na 

útěku O narazí na ztracenou Tipy a postupně mezi nimi vzniká intergalaktické přátelství. O se snaží 

svým roztomilým způsobem napravit vše, co Buvané svým příchodem na Zemi způsobili, díky čemuž 

zmatek narůstá rychlostí světla. Tipy na oplátku seznámí Oa s humorem, uměním, hudbou a tancem, 

rodinou i přátelstvím. Ale především se Oh a Tipy snaží porozumět jeden druhému a najít Tipyninu 

mámu. 



 

 

34 

Kung Fu Panda3/ 

animovaný, akční, 

komedie, rodinný 

71 % 

USA, Čína, 2016, 94 min 

Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele 

nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý 

panda Po. A vše začne tím, že se znenadání objeví Poův ztracený biologický 

otec, společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se setkají s dalšími 

pandími členy široké a černobílé rodiny. Ale pak Kai, padouch s 

nadpřirozenými schopnostmi, proletí Čínou jako vichřice a začne porážet 

všechny mistry kung-fu, Po musí udělat nemožné: naučit vesnici plnou legraci 

milujících, těžkopádných bratří umění kung-fu, aby se z nich stalo neohrožené společenství Kung Fu 

Pand! 

35 
Ladíme!/ komedie, 

hudební, romantický 
65 % 

USA, 2012, 112 min 

Beca (Anna Kendrick) nastoupila na novou školu a jako těžký introvert má v 

plánu nikam se nezařazovat a s nikým se nepřátelit. To je první důvod, proč ji 

nepotkáte jinak než se sluchátky na uších. Tím druhým je touha stát se 

úspěšnou dýdžejkou. Svého plánu se drží až do chvíle, než narazí na velmi 

nesourodou partu holek (upjaté královny krásy, urostlé drsňačky, sexuální 

dračice i těžké asociálky), které spojuje soutěžní sborové zpívání slavných 

písniček bez hudebního doprovodu. Ten si vytvářejí vlastním hlasem. Beca 

sice na první kolo námluv řekne „ne“, ale nezpochybnitelný hudební sluch a schopnost zpívat čistě i ve 

sprše, ji nakonec do klubu zpívajících studentek přivede. Jenže Beca je tak trochu rebelka, a tak to 

okamžitě začne mezi ní a neoficiální šéfkou týmu Aubrey nezdravě jiskřit. Zatímco Aubrey je 

vyznavačka středního proudu, Beca neustále hledá nové cesty, Aubrey jde hlavně o vítězství v 

prestižním klání školních vokálních skupin, Beca na nějakou soutěž zvysoka kašle. Liší se prakticky ve 

všem a jako silné povahy se jednou musí nevyhnutelně střetnout. A ač klasik zpívá, že „zpívání krásně 

zní“, tohle rozhodně krásné nebude. A přitom finále je tak blízko! 



 

 

36 Lítám v tom/ komedie 75 % 

USA, 2010, 109 min 

Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích. 

Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham (George Clooney), je šťastný 

člověk. S hlavou v oblacích neochvějně míří za splněním životního snu, jenže 

život bývá pěkná mrcha. A ta dokáže i v cílové rovince říct: „Hochu, běžíš po 

špatné trati.“ Režisér Jason Reitman má slabost pro anithrdiny, ať už je to 

lobbista hájící zájmy tabákových firem (Děkujeme, že kouříte) nebo těhotná 

teenagerka (Juno). Tentokrát se zahleděl do stoprocentního sobce a to tak 

neodolatelně, že stvořil jeden z nejlepších filmů uplynulého roku. 

Životní cíl Ryana Binghama asi většině z vás bude připadat směšný. Chtěl by nalétat 10 miliónů 

leteckých mil a díky tomu vstoupit do elitní společnosti několika málo vyvolených. Pravděpodobnost 

splnění téhle „mission impossible“ je velmi vysoká, protože Ryan prakticky žije v letadle. Jako 

zaměstnanec společnosti, která se zabývá podnikovou optimalizací (v překladu to znamená, že jde o 

profesionální vyhazovače z práce), nepřetržitě létá po Spojených státech a snižuje stavy ve firmách, 

jejichž šéfové nemají dost odvahy na to, aby své lidi propustili sami. Nomádský život Ryanovi naprosto 

vyhovuje. Jeho vlastní byt je méně útulný než libovolný hotelový pokoj, rodina s ním už dávno přestala 

počítat a všechno, co má, se vejde do jediného kufru, který ovšem musí splňovat kritéria pro příruční 

zavazadlo. Na letištích se navíc dají potkat dost zajímaví lidé jako například příležitostná spolucestující 

podobného ražení (Vera Farmiga), ochotná mít vztah „když to letové řády dovolí“. Žádný strom ale 

neroste až do nebe a Ryanovo ohrožení má podobu mladé ambiciózní kolegyně (Anna Kendrick), která 

v rámci úspor vymyslela propouštění lidí online. To by znamenalo, že se Ryan snese z nebes zpátky na 

zem a ztratí tak všechno, na čem mu záleželo. Tváří v tvář téhle nejpříjemné pravdě začne trochu 

přemýšlet o tom, jestli by se smysl života nedal nakonec najít i na zemi. 



 

 

37 
Nejvyšší nabídku/drama, 

romantický 
83 % 

Itálie, 2013, 124 min 

Virgil Oldman (Geoffrey Rush) je světově uznávaný znalec v oblasti 

výtvarného umění a starožitností. Ve svém osobním životě je však uzavřeným 

samotářem pronásledovaným mnohými obsesemi. Nikdy se nedokázal sblížit 

s jiným člověkem, není schopný s někým spolupracovat a v životě se 

nezamiloval do žádné ženy. Jeho okolí jej tedy považuje za výstředního 

génia. Bližší vztah má jen s Robertem (Jim Sturgess), mladým a zručným 

restaurátorem historických mechanických strojků a hodin. Ale ani tento vztah 

nelze nazvat osobním. Jedinou věcí, které Virgil věnuje svou vášeň, je tajná sbírka ženských portrétů 

všech uměleckých stylů a období, kterou mu pomáhá doplňovat Billy Whistler (Donald Sutherland), 

druhý člověk, kterého je ochoten pustit do svého soukromí. A tak jeho život běží zcela bez emocí a 

nečekaných změn. 

Až v den jeho šedesátých třetích narozenin přijde nečekaný telefonát od neznámé ženy (Sylvia Hoeks), 

která se představí jako Claire Ibbetsonová. Ta jej naléhavě žádá o pomoc při odhadu a prodeji zděděné 

rodinné umělecké sbírky. Virgil její nabídku nakonec přijme a dostaví se v domluvený čas do starého 

domu, který je zaplněný starými obrazy, sochami a nábytkem. Jeho nová klientka však na schůzku 

nepřijde. Pomocí dalších telefonátů jej Claire postupně přemluví k dalším pokusům o setkání, k nimž 

nakonec opět nedojde. Tak začíná zvláštní hra, která jej začne přitahovat. Snaží se zjistit identitu této 

tajemné ženy a pomocí triku zjistí, že Claire je mladá, velice krásná a trpí panickou hrůzou z okolního 

světa. A proto žije ve skrytých místnostech starého domu. Robert Virgilovi začne radit, jak krok za 

krokem získat srdce ženy, která se skryla před světem. Virgil se ocitá ve víru vášně a uprostřed hry, 

která navždy změní jeho šedivý život. 
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Noc v muzeu: Tajemství 

hrobky/ akční, komedie, 

fantasy, dobrodružný 

56 % 

USA, 2014, 89 min 

Připravte se nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob. Jejím 

hlavním hrdinou je opět nejznámější noční hlídač na světě Larry (Ben Stiller), 

který pracuje v Americkém přírodovědném muzeu v New Yorku. A právě zde 

každou noc ožívají muzejní exponáty. Za tímhle neuvěřitelným kouzlem stojí 

mystická zlatá deska pocházející ze starověkého Egypta, která je tím pádem 

nejvzácnějším exponátem muzea, aniž o tom má kdokoliv kromě Larryho 

tušení. Larry se díky tomu při svých nočních službách rozhodně nenudí a 

navíc má mezi muzejními kousky řadu přátel nebo aspoň známých. Patří mezi ně faraón Ahkmenrah 

(Rami Malek), prezident Theodor Roosevelt (Robin Williams), nejmocnější vládce hunské říše Attila 

(Patrick Gallagher), římský centurion Octavius (Steve Coogan), parta neandertálců, kovboj Jedediah 

(Owen Wilson) a mnozí další. Občas si pro podrbání přijde i kostra Tyranosaura. 

Živé i neživé hrdiny ale čeká nemilé překvapení. Zlatá deska začíná navzdory svému materiálu 

korodovat a kouzlo se pomalu leč neúprosně vytrácí. Pro oživlé exponáty a jejich ochránce Larryho tím 

začínají nejen krušné chvilky ale i jejich největší dobrodružství, které je přivede až za Atlantik. 

Rozluštění a řešení jejich potíží se totiž nachází v oddělení egyptských sbírek Britského muzea v 

Londýně. V této slavné a významné instituci naši podivuhodnou partu rozšíří nejen místní oživlí 

hrdinové v čele s děsně nabušeným rytířem Lancelotem (Dan Stevens), ale i zdejší noční hlídačka Tilly 

(Rebel Wilson). V metropoli Británie na ně ale nečekají jen nová přátelství. Aby zachránili kouzlo a tím i 

sebe, musí čelit mnohým nebezpečenstvím a porazit silného protivníka. 

39 

Rio 2/animovaný, 

dobrodružný, komedie, 

rodinný 

58 % 

USA, 2014, 101 min 

Vzácní modří papoušci Blu a Perla žijí v brazilském Riu poklidným městským domáckým životem. 

S nimi tam postupně vyrůstají i jejich tři děti. Nejmladší Raubíř je věrný svému jménu a touží po 

dobrodružství a to hlavně tehdy, pokud se při něm dá i něco tak trochu zničit. Dalším je Bia, který se tak 

trochu potatil, díky čemuž všemu rozumí a všechno zná, co nezná, to si rychle nastuduje. Nejstarší z 

dětí je Karla, která si myslí, že už dospěla do věku, kdy se má pomalu vymanit zpod ochranných křídel 

rodičů a začít vyjadřovat svou osobnost – třeba pomocí hudby. Když Perla rozhodne, že se všichni musí 

naučit žít jako opravdoví ptáci, je už jen krůček k zásadnímu rozhodnutí – vyrazit na rodinný výlet do 



 

 

amazonské džungle. Blu si sice od svých přátel vyslechne spoustu důvodů, proč nemá nikam jezdit a 

jaká nebezpečí tam na ně čekají. Ale nakonec se zařídí podle tukana Rafaela a jeho rady, že šťastná 

manželka znamená šťastný život. A tak se ocitnou v amazonské džungli, kde se trochu nečekaně 

setkají se svými příbuznými a tím skončí i jejich přesvědčení, že jsou posledními modrými papoušky na 

světě. Blu se navíc v džungli necítí zrovna moc jistě. Jednak zde musí nečekaně čelit svému 

nejobávanějšímu protivníkovi – tchánovi – a zároveň se vyhnout ďábelským plánům na odplatu, kterou 

pro něj zosnoval padoušský a mstivý kakadu Nigel. 

40 Rychle a zběsile 7/ akční 68 % 

USA, 2015, 137 min 

I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. 

Její hrdinové už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na 

nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí 

z mateřské školky. Statham hraje Deckarda Shawa, živý stroj na zabíjení, 

který vycvičila elitní vojenská jednotka. Pokud vám příjmení téhle postavy 

něco připomíná, pak se nepletete. Shawův mladší bratr Owen obtěžoval naše 

hrdiny v šestém díle tak intenzivně, až ho připravili o život. A rozrušený Shaw 

starší se rozhodne, že na oplátku připraví o život je a všechny jejich blízké. Bez ohledu na to, jak rychlí 

či zběsilí budou. 

41 Řachanda/ pohádka 36 % 

Česko, 2016, 104 min 

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky 

úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném 

Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je 

nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, 

tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to 

bylo za příběh, kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých postav chyběla 

láska? A tak se stane, že kromě toho, že se princezna Markétka napraví, se 

také zamiluje do obyčejného Matěje.. 



 

 

42 Sousedi 2/ komedie 52 % 

USA, 2016, 104 min 

Mac (Seth Rogen) a Kelly (Rose Byrne) své dcerce Stelle brzy pořídí 

sourozence, a proto se rozhodnou vyměnit svůj dům za větší. Jenže zbavte 

se stávajícího obydlí za rozumnou cenu, když se vedle právě nastěhovala 

banda holek, které si pletou život s permanentní párty, a v duchu 

hesla „Spaní je jen pro sraby!" neberou na nic a nikoho ohledy? Mac a Kelly 

záhy zjistí, že zopakování osvědčených triků, které vyzkoušeli na kluky 

(včetně populárního schovávání airbagů do gauče v obýváku), na tyhle ostré 

vysokoškolačky v čele s Chloë Grace Moretz (drsná holčička z Kick-Ass) neplatí. A protože je tlačí čas, 

pozvou si posilu, Teddyho Sanderse (Zac Efron), bývalého nepřítele číslo jedna, z něhož se vyklubal 

kámoš do nepohody. S jeho pomocí se vytasí s novým arzenálem zbraní, které mají sousedky zaručeně 

vypudit. Jenže dívčí impérium je připravené vrátit každý úder. 

43 
Škatuláci/ dobrodružná 

komedie 
66 % 

USA, 2014, 97 min 

V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních 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 filmů Koralína a svět za tajnými 

dveřmi a Norman a duchové zase jednou popustili uzdu své vizuální fantazii a 

stvořili svět, do kterého se rád vydá každý. Každý, s výjimkou pana Chňapala. 

Tenhle nerudný chlap s alergií na sýr má se Škatuláky nevyřízené účty, a proto jim ani na chvíli nedá 

pokoj. Když je zrovna neloví, tak je aspoň pomlouvá. Tihle krabicoidní tvorové, nosící místo oblečení 

krabice od všeho možného, jsou ale velice plaší, a kdyby nepotřebovali kovové součástky pro svá 

udělátka, nikdy by své podzemní království neopouštěli. Lidí se bojí a drží se od nich co nejdál. Jedinou 

výjimkou je kluk jménem Vejce. Toho však za člověka nepovažují, protože ho jako mimino našli s 

krabicí naraženou na hrudníku, takže to logicky musel být taky Škatulák. Protože kořeny se zapřít 

nedají, podniká Vejce víc a víc dobrodružných výprav do světa lidí. Na jedné se seznámí s ďábelským 

plánem pana Chňapala, kterému představitelé Sýrečkova za pochytání všech Škatuláků přislíbili bílý 

klobouk jakožto symbol nejvyšší prestiže. Škatuláci potřebují pomoc. A ta přijde ze zcela nečekané 



 

 

strany. Jen aby nebylo pozdě. 

44 Táta je doma/ komedie 58 % 

USA, 2015, 96 min 

Sára (Linda Cardellini) kdysi udělala tradiční chybu. Vzala si zlobivého kluka 

Dustyho (Mark Wahlberg), který byl zábavný a sexy, nicméně jen do chvíle, 

než se stal otcem. Jako táta zoufale nefungoval. I proto ho později vyměnila 

za Brada (Will Ferrell), jehož vždy zdobila zodpovědnost a serióznost, které si 

její děti bohužel neustále pletou s nudou. Brad by se klidně rozkrájel, kdyby 

ho braly jako tátu, ale ono jim to prostě nějak nejde. Pak se po čase navíc 

zjeví Dusty, který je pořád tou testosteronovou mašinou přetékající nápady, a 

rozhodne se Brada zašlapat do země. Brad si záhy uvědomí, že se slušností a zodpovědností by 

tomhle nerovném souboji neměl šanci obstát, a tak se do Dustyho pustí jeho vlastními zbraněmi, které 

však zoufale neovládá. I proto se z nenápadného pošťuchování stane regulérní válka, do které se coby 

rukojmí zapletou i ti, o které probíhá, tedy Sára a obě děti. 

45 
Transformers: Zánik/ 

akční, sci-fi 
56 % 

USA, 2014, 165 min 

Automechanik Cade Yager (Walhberg) se snaží uživit sebe a svou 

dospívající dceru Tessu (Nicola Peltz) opravováním hodně 

nepojízdných vraků. Zoufale se mu nedaří, ale jen do doby, než se 

z jednoho roztřískaného náklaďáku vyklube Transformer a zrovna ten 

nejdůležitější – Optimus Prime. Cade z toho jen těžko může mít radost, 

protože Amerika se ještě úplně nevzpamatovala ze souboje „hodných" 

Autobotů se „zlými" Deceptikony, který na konci třetího dílu zlikvidoval 

půlku Chicaga. Čtyři roky poté jsou všichni zástupci téhle mimozemské rasy na indexu a elitní vědecké 

mozky se snaží vytvořit pozemské Transformery, kteří by účinněji čelili podobným hrozbám. Z minulosti 

ale víme, že cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly, a jinak tomu nebude ani v tomto případě. 

To však Cadea příliš netrápí. Zatím. Jako nový lidský parťák toho nejslavnějšího z Transformerů se ocitl 

nejen v hledáčku americké vlády, ale pronásledují ho i Optimovi krajané. Do toho všeho se jeho dcera 

zamilovala, s čímž jako otec rozhodně nemůže souhlasit. Čtvrtí Transformers kromě Wahlberga v hlavní 

roli přinesou ještě jednu zásadní novinku – Dinoboty, což jsou mechaničtí tvorové, kteří vypadají jako 

prehistoričtí ještěři. Vítejte v transformovaném Jurském parku. 



 

 

46 Vykolejená/ komedie 53 % 

USA, 2015, 125 min 

Život se s Amy (Amy Schumer) docela mazlí. Má skvělou práci ve 

společenském časopise, báječné kamarádky, útulný byt a pěknou 

sestavu přítulných partnerů, kteří od ní kromě příležitostného sexu nic 

nechtějí. Když tu a tam uslyší tikat biologické hodiny, navštíví vdanou 

sestru nebo brutálně cynického otce a tikání hned ustane. Amy by takhle 

spokojeně žila asi až do přechodu, kdyby se nerozhodla napsat 

rozhovor s velmi úspěšným sportovním doktorem Aaronem (Bill Hader). 

Jako správná novinářka se rozhodne poznat objekt svého zájmu opravdu důkladně, a tak se s ním 

vyspí. Zcela v duchu svého životního názoru, naprosto nezávazně. Jenže tenhle doktor je z poněkud 

jiného materiálu než ostatní příležitostní milenci a chtěl by s ní sex závazně opakovat. Fakt, že je 

hradba její monogamie takhle brutálně napadena, Amy naprosto vyděsí. Rozhodne se, že vezme nohy 

na ramena, jenže sotva vyrazí, uvědomí si, že se jí už nechce běžet životem samotné. To by ale 

předtím nesměla dát „svému" doktorovi kopačky. 

47 Ženy sobě/ komedie 60 % 

USA, 2011, 125 min 

Smolařka Annie (Wiig) je všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence 

opouští nedůstojně (většinou přes plot), v práci ji terorizují zákazníci (a ona je, 

takže nad ní permanentně visí hrozba vyhazovu). Jediný světlý bod v jejím 

životě představuje kamarádka Lillian (Maya Rudolph). Ta jí právě oznámila, 

že se bude vdávat, a Annie jako nejlepší kámoška pochopitelně slíbila, že jí 

se svatebními přípravami pomůže. Snaží se o to víc, že se svou troškou do 

mlýna chtějí přispět i další čtyři Lillianiny přítelkyně, mezi nimiž vyniká krásná, 

bohatá a chytrá Helen (Rose Byrne). A tak Annie pomáhá a plánuje jako o život a jak už to v její 

tragické realitě bývá, na co sáhne, to přinejlepším selže, případně skončí zatčením, otravou jídlem, 

ohavnou scénou, v níž hraje hlavní roli čokoládová fontána, nebo sexem s dopravákem. Vyberte si, co z 

toho je nejhorší. Možná to, že Lillian dochází s (pomalu bývalou) kamarádkou trpělivost. 

 



 

 

Falcon 

48 
Instalatér z Tuchlovic/ 

komedie 
54 % 

Česko, 2016, 85 min 

Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice u 

Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy 

nezalekne. Nemá auto, za zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem, nebo se 

nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která mu 

také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti. Luboš 

má vždy na všechno nečekanou a vtipnou odpověď, ale praktický a 

společenský život mu uniká mezi prsty. Za práci si nedokáže říct pořádné 

peníze, kamarádům opravuje zadarmo a to, co vydělá, hned utratí za jídlo pro toulavé kočky, nebo 

prosází. Luboš všechno nepříjemné odsouvá na „později", nebo na „uvidíme". Všechny jeho pokusy o 

kontakt se ženami končí fiaskem, mamka se marně snaží, aby syn konečně získal partnerku... Vesnická 

komedie Instalatér z Tuchlovic je o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat 

nedokáže. 

49 
Pohádky pro Emu/ 

romantický, komedie 
73 % 

Česko, 2016, 112 min 

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus 

jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží 

po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako 

opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. 

Musí jít o nějaký omyl. Nemá děti a ani netouží je mít. Přesto nedokáže nad 

situací jen tak mávnout rukou. Co když je Ema opravdu jeho dcera a on je její 

jediná šance, jak se vyhnout dětskému domovu? Chlapovi, který byl do 

padesáti let zvyklý žít sám a rozhodně si nechce komplikovat život emocemi, převrátí soužití 

s osmiletou holčičkou život doslova vzhůru nohama. A navíc je mu v patách nesmlouvavá sociální 

pracovnice, a tak Petr musí učinit zásadní rozhodnutí: Pokud se chce stát právoplatným rodičem, je 

nutné najít pro Emu matku! Ve stejné chvíli se seznamuje s Marií, která podobně jako Petr žije pro svou 

práci a téměř ztratila naději na to, že ji potkají obyčejné radosti života. Marie se rozhodne oběma 

pomoci. Je třeba nemilosrdné úřednici předložit uvěřitelnou historku. Začíná hra na lásku... Ale jak 



 

 

skončí? I zázraky se občas dějí. 

50 
Lichožrouti/ animovaný, 

rodinný 
56 % 

Česko, Slovensko, 2016, 83 min 

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z 

každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž 

živí! Osudy hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich největšího 

protihráče, podivínského a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh 

hlavního hrdiny, malého LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu 

velká dobrodružství. Dny jeho dědy LAMORA, který ho vychoval, jsou u 

konce a HIHLÍK musí překonat strach, vylézt z okna a vydat se hledat strejdu 

PADREHO, o kterém neměl doteď ani tušení. Svou odvahu čerpá z toho, co mu vštípil dědeček – lásky 

k rodině, dobré výchovy a lichožroutího „desatera". Ani v novém lupičském domově u mafiánského 

strýce a dvou poťouchlých bratranců své ideály a zásady neopouští. A to i přesto, že ho zavedou do 

nebezpečných situací. Když nakonec s těžkým srdcem přeci jen poruší dvě základní lichožroutí pravidla 

„ Nikdy nevezmeš celý pár" a „Drž se lidí, ale drž se od nich dál", pak jenom proto, že věří, že vyčerpal 

všechny možnosti, aby došel ke svému vytouženému cíli – rodině. 

S trochou nadsázky se dá říct, že poselství filmu zní: Rodina je nade vše! Drž se té, kterou máš, měj ji 

rád a dělej vše pro to, aby byla dobrá, protože jinou na tomhle světě mít nebudeš. A je jedno, jestli jsi 

člověk, nebo LICHOŽROUT! 

51 
Buchty a klobásy/ 

animovaná komedie 
60 % 

USA, 2016, 89 min  

Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, 

vypráví o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny 

rozhodnou odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se doopravdy stane, 

když jsou vyvoleni a opustí supermarket. 



 

 

52 
Hledá se Dory/ animovaný, 

dobrodružný, komedie 
74 % 

USA, 2016, 103 min  

V animovaném filmu od studií Disney•Pixar Hledá se Dory se na stříbrná 

plátna vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém 

útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi 

a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá na 

strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v 

Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové. Při hledání maminky a 

tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského akvária: První je Hank, 

nerudný chobotničák, který úspěšně uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe 

přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká velryba jménem Naděje. Při prohledávání 

moderního akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli jejich 

nedostatkům, a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina. 

53 

Alenka v říši divů: Za 

zrcadlem/ dobrodružný, 

rodinný, fantasy 

65 % 

USA, 2016, 113 min 

Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik 

posledních let na divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po 

svém návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět 

do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými známými: 

Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým 

Kloboučníkem, který není ve své kůži. Kloboučník totiž ztratil svou svoucnost 

a tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku zapůjčit si Chronosféru, cože je 

kovová koule uvnitř Velkých hodin, jež stanovují veškerý čas. Cestou do minulosti se Alenka setkává se 

svými přáteli – i nepřáteli – v různých dobách jejich životů. Alenku čeká nebezpečná cesta, během které 

musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas. 



 

 

54 

Kniha džunglí/ 

dobrodružný, 

drama,rodinný, fantasy 

80 % 

USA, 2016, 105 min 

Hrdinou filmu je chlapec Mauglí (nováček Neel Sethi), člověčí mládě 

vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér 

Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co 

vnímá jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští 

svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. Provází ho 

přísný mentor, pardál Baghíra, a veselý medvěd Balú. Cestou džunglí se 

Mauglí setká se zvířaty, které to s ním nemyslí vždy dobře. Patří mezi ně 

krajta Ká, jejíž svůdný hlas a pronikavý pohled hypnotizují člověčí mládě, a marnivý král Ludvík, který se 

snaží Mauglího přemluvit, aby mu prozradil tajemství překrásného, leč smrtonosného Rudého květu: 

ohně. 

55 

Zootropolis: Město zvířat/ 

animovaný, akční, 

dobrodružný, komedie 

84 % 

USA, 2016, 109 min 

Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v 

Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo chladný 

Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech 

koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda 

jste obří slon nebo malá myška. Když však do města dorazí optimistická 

strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru 

velkých a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, 

že na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party 

upovídaného a všemi mastmi mazaného lišáka Nicka Wilda. 



 

 

56 
Hotel Transylvánie 2/ 

animovaný, komedie 
71 % 

USA, 2015, 90 min 

Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil ze 

svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto 

otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu 

sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis 

vůbec někdy stane upírem. Když tedy Mavis ve společnosti Johnnyho vyrazí 

na návštěvu lidské části příbuzenstva - na které ji ostatně také čeká nejedno 

překvapení - požádá "Děda" Drac o pomoc své přátele Franka, Murrayho, 

Waynea a Griffina a společně Dennisovi nachystají "kurz pro strašidla". Nemají ale nejmenší tušení, že 

se k návštěvě své rodiny v hotelu chystá také Dracův rozmrzelý a velmi, velmi, velmi staromódní otec 

Vlad. Když se tedy Vlad dozví, že jeho pravnuk není čistokrevný upír - a ještě k tomu teď do Hotelu 

Transylvánie mohou jezdit i lidé - nastane mela, ze které by dost možná i upírovi ztuhla krev v žilách. 

57 
Zejtra napořád/ komedie, 

romantický, road movie 
52 % 

Česko, Slovensko, 2014, 98 min 

Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají 

něco konečně jinak. Petr Kraus je jedním z toho miliónu. Cestuje za prací do 

Číny, kde zařizuje výrobu zboží pro své zákazníky. Získá zakázku od člověka, 

který mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého 

výdělku do práce. Mezitím si na dálku před návratem domů domluví několik 

schůzek naslepo a věří, že možná potká někoho, kdo mu změní život. V 

Česku zjistí, že zkazil celou zakázku a má jen několik dní na to, aby věci 

uvedl do pořádku. Svých schůzek naslepo se ale nevzdává i přesto, že to jeho nejlepší kamarádka 

Tereza nevidí ráda. Petr vyráží na cestu napříč republikou, aby objevil nové přátele a přitom zjistil, že se 

neobejde bez těch, kteří jsou mu nablízku odjakživa. Na cestu, která mu možná změní život a kde si 

uvědomí, že před problémy nemůže utíkat věčně, protože ty si jej vždy nakonec najdou. A protože 

všechny důležité věci jsou v našich snech, je možné, že se splní i ten Petrův. Zejtra napořád je film o 

nás všech. O našich snech, o změnách v životě, které chceme udělat, ale často se jich bojíme. Film o 

přátelství a setkáních, která nelze čekat. Film o svobodě a touze cestovat a přitom vědět, že se máme 

kam vrátit. 



 

 

58 
Vrásky z lásky/ drama, 

komedie 
65 % 

Česko, 2012, 101 min 

Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými poněkud 

komplikuje život svému synovi a snaše. Nyní jej čeká náročná operace a Ota 

se rozhodne, že je ta správná doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi 

dávno velmi ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale poněkud jiné, 

než si představoval. Přesto je to právě tahle vitální dáma, která nemíní 

nerezignovat na aktivní život, která znovu zamotá jeho osud. Díky Janě se 

Ota vydává na napínavou road-movie, na jakou by si možná ani v mladším 

věku netroufl. A je to právě tohle důležité setkání, které oba utvrdí v poznání, že nejhorší, co může 

člověk udělat - je všechno vzdát! 

 


