Seznam vybraných filmů – Letní kino 2018
Hodnocení
Č.

Název a žánr filmu

z

Popis filmu

csfd.cz
Bioscop
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

1

Všechno nebo nic/
komedie, romantický

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

63 %

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...
Česko, 2017, 83 min
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou
svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak
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Špunti na vodě/ rodinný,
komedie

trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na

61 %

kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob
společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou
ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou mladou
přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po
dítěti, se dozvídá, že Ondra má dceru, o které se jí nezmínil. Igor své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a

jejich dcerám výměnou za pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou, na kterou kvůli práci nemůže odjet.
Davidova manželka Alice (Anna Polívková) si sice nemůže vynachválit manželovu péči o jejich čtyři
děti, jenže jinak je její svérázný muž v domácnosti naprosto nepoužitelný. A tak, když slavnostní tabule
mizí pod nánosem sazí z komína, který David opět zapomněl opravit, všem ženám dojde trpělivost.
Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a
rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi. A tak nyní již desetičlenná expedice vyplouvá
na dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků.
USA / Španělsko / Francie, 2011, 90 min
Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který se má na
podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným

3

Půlnoc v Paříži/ komedie,
fantasy, romantický

spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat.

76 %

Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí si, že toto město
bylo ve 20. letech minulého století zlatým věkem. Jednoho večera jde Inez se
svými přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky
mu odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi,
kterou lidé někdy trpí a domnívá se, že život ostatních lidí, by byl pro něho
daleko lepší
Česko / Dánsko, 2014, 87 min
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na
zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství.

4

Tři bratři/ pohádka,
rodinný

Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve

53 %

kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska...
Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých
situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených
písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře.

Česko, 2017, 90 min
Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům.
Jeho život by už měl mít „ustálenou" podobu a pevné obrysy. Opak je
pravdou. Právě teď prožívá Bárta docela smolné období. Dostane výpověď z
Národní galerie, žije stále pod jednou střechou s matkou, posedlou jógou,

5

Miluji tě modře/ komedie,
romantický

nemá žádnou přítelkyni a nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt, který

39 %

realizuje se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom! Ve výloze
luxusního pražského klenotnictví objeví Bárta dívku Terezu, krásnou
aranžérku - tajemnou, cudnou i vášnivou, prostě nevyzpytatelnou. Přitahuje ho nebývalou silou a jeho
staromládenecký život je naráz vzhůru nohama. Tereza je dívka jeho snů – ale je tu ještě „ten" třetí –
přítel Terezy, artista Igor, rapl a žárlivec, který nedokáže pochopit, že lásku si nelze udržet ostřím nože.
Vztah Terezy a Igora pomalu končí, i když se to neobejde bez bouřlivých a citově vypjatých scén. Na
Davidovi je, zda dokáže ustát všechny karamboly rozchodu Terezy s Igorem a zda si dokáže získat
Terezinu přízeň... Není to lehké, protože Tereza jednoho dne záhadně zmizí...
USA, 2011, 94 min
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii LARRY CROWNE
chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Do té doby
pracuje jako úspěšný šéf v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez vzdělání

Moje krásná
6

učitelka/komedie, drama,
romantický

dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do školních lavic. Chce

56 %

si rozšířit své obzory, ale hlavně získat lepší kvalifikaci pro své budoucí
povolání. Ve škole se zapíše do hodin komunikace a nečekaně se zamiluje
do své učitelky Mercedes (Julia Roberts), která ve svém osobním životě řeší
spory s manželem. Obyčejný mužský jako Larry, který má mnoho důvodů se domnívat, že jeho život se
zastavil, dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše co mělo smysl už Tě minulo, objevíš důvod
proč žít.

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,

7

Phoebe v říši divů/ drama,
rodinný, fantasy

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

71 %

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.
Česko/Slovensko/Dánsko, 2017, 111 min
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. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen
prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina se musí
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Po strništi bos/ drama,
komedie

přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a

67 %

jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou
nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět je
naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale
také k nečekaným rodinným tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá v
hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči
vlastní rodině

Cinemart
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

9

Dítě Bridget Jonesové/
komedie, romantický

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

73%

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.
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: Mamutí
10

drcnutí/ animovaný,
komedie

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

56 %

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...
ČR, 2014, 97 min
Našimi hrdiny jsou lide, kteři si nechavaji život prokluzovat mezi
prsty. Neměli by. Pro některe z nich to

11

Andělé všedního
dne/drama

totiž dneska večer skonči. A proto se v jejich blizkosti objevili

54 %

anděle. Lidskemu oku neviditelni stražci
našich osudů byvaji překvapeni překažkami, ktere sobě a jim
dobrovolně stavime do cesty. Film podle
mimořadneho romanu Michala Viewegha Anděle všedniho dne natočila režiserka Alice Nellis.
Mexiko, 2013, 121 min
Valentin je playboy z Acapulca, který se ochotně a rád se vyspí s každou
turistkou, která mu zkříží cestu. Jednoho dne se ale takový bývalý fl irt
jménem Julie objeví na jeho prahu i s holčičkou jménem Maggie, prohlásí o
ní, že je to jeho dcera a pak je oba opustí. Překvapený Valentin se i s Maggie
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Bez návodu/ komedie,
drama

vydává do Los Angeles, kde se snaží Julii nalézt. Jejich cesta se ale nakonec

73 %

protáhne na šest let, během nichž se z ustrašeného playboye stane
vyhledávaný filmový kaskadér a z malé holčičky jeho hodně netradiční osobní
trenérka a manažerka. Maggie se totiž neustále stará o to, aby Valentin
musel zvládat různé úkoly a stal se tak z něj pořádný chlap. Problémy
nastanou, když se na scéně opět nečekaně objeví Julie a Valentin si uvědomí, že by o Maggie mohl
přijít a ztratit tak najednou milovanou dceru i nejlepší kamarádku.

USA, 2016, 107 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

13

Centrální inteligence/
akční, krimi

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

58 %

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.
USA/Japonsko, 2016, 108 min
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit
divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na
velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně
jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který
se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Možná by ta Busterova
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Zpívej/ animovaný,
muzikál

talentová show nebyla tak velkolepá, kdyby se jeho věrná sekretářka slečna

72 %

Crawlyová (chameleónka s velmi neposednýma očima) nespletla ve výši
finanční odměny pro vítěze na letácích, jimiž pak zaplavila město. A tak se v
den soutěže před Busterovým divadlem dlouho před jejím zahájením vytvoří dlouhatánský had snílků,
kteří věří ve vítězství. Mezi nimi čekají i očividné talenty, jimž ve hvězdné kariéře dosud bránil osud. V
případě opičáka Johnnyho má podobu jeho otce, proslulého gangstera, který synův zpěv neuznává,
protože banka se s ním vykrást nedá. Rosita je zase tak zaměstnaná řáděním svých malých prasátek,
že si může zpívat maximálně v kuchyni u dřezu, a hlasově dokonalá slonice Mína ze sebe před lidmi
nedokáže vydat ani hlásek. Jenže když máte sen, měli byste za ním jít, i kdybyste měli při svém

snažení na chvíli padnout. Jak říká Buster Moon: „Na tom, že dopadnete na dno, je nejlepší to, že dál
už vede cesta jenom nahoru."
USA, 2016, 108 min
Než se stal Deadpoolem, byl Wadem Wilsonem (Ryan Reynolds), bývalým
členem speciálních jednotek. Když mu lékaři diagnostikovali pokročilé
stadium rakoviny, podrobil se experimentální léčbě v rámci programu
Weapon X, známého a populárního především mezi x-menovskými mutanty.

15

Deadpool / akční, komedie

81 %

Díky tomu se Wade zbavil rakoviny, a nejenže zůstal naživu, ale také jako
bonus získal schopnost rychlého samouzdravování. Bohužel však –
například oproti Wolverinovi, který po podobné léčbě zůstal celkem sexy – z
tohoto pokusu vyšel trvale znetvořený. I proto celkem bez většího odporu
přijal okostýmované alter ego jménem Deadpool

Norsko, Česko, Dánsko, 2013, 90 min
Hlavní hrdina Robert Bogerud (Svein Andre Hofsø) provozuje jednočlennou
soukromou detektivní kancelář, ale zatím se nikdy nedostal k žádnému
skutečnému případu. Všichni jeho potenciální zákazníci vždy zmizí v
okamžiku, kdy Robert sundá svůj detektivní klobouk. Nikdo nevěří, že tento
mladík, postižený Downovým syndromem, může vůbec něčeho v detektivní
branži dosáhnout. Dokonce si to odmítá byť jen připustit i jeho otec, který je
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Detektiv Down/ komedie,
krimi, drama

skutečným policejním vyšetřovatelem. Nakonec se ale Robertovi podaří

61%

sehnat první případ. Legendární bruslař Olav Starr záhadně zmizel. A
příbuzní si vybrali pro jeho nalezení právě Roberta. Potřebují totiž pokud možno co nejvíce
neschopného detektiva, a to jen proto, aby uklidnili senilní babičku. Na takový úkol jim Robert připadá
jako ideální týpek. Ale když jim předvede svůj způsob vyšetřování, jsou hodně překvapení. Robert má
svoji metodu, která spočívá v tom, že se vžije do zmizelého Olava a pokračuje v jeho životě od
okamžiku, kdy se ztratil. Zjistí tak, že pohřešovaný byl ve své rodině vystaven nedostatku lásky a že se
z něj stal podvodník s vážnými problémy s alkoholem, který také prodává svým zákazníkům vakuové
pumpy pro zlepšení erekce a krém na zvětšení prsů. Čím bizarnějších rozměrů Robertovo pátrání po
Olavovi nabírá, tím více se ukazuje, že zdaleka není tak hloupý, jak by se mohlo zdát.

USA / Velká Británie, 2017, 141 min
Svět Kingsmanů se poprvé představil ve filmu Kingsman: Tajná služba jako
nezávislá, mezinárodní, špionážní agentura pracující v hlibokém utajení a
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Kingsman: Zlatý kruh/
akční, dobrodružný

jejímž cílem je bezpečný svět. V dalším pokračování Kingsman: Zlatý kruh čelí

72 %

naši hrdinové novým výzvám. Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se
stává rukojmím. Kingsmany čekají nové úkoly i překážky. Spojí se se
spřátelenou americkou špionážní organizací Statesman. Obě dvě agentury
musí společnými silami porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět.
USA, 2017, 97 min
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé
batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy.
Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit, proč teď
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Mimi šéf/ animovaný,
komedie

děti prohrávají na trhu rodičovské lásky. Zatímco lásky k dětem ubývá a

63 %

podíl BabyCorp na trhu klesá, o to rychleji rostou výsledky konkurenční
společnosti Štěně a.s. Ta místo dětí prosazuje do rodin chlupaté, roztomilé
mazlíčky a její zakladatel Francis E. Francis si může spokojeně mnout ruce
a věřit, že děti z byznysu s láskou úplně vyšoupne. Mimi šéf se musí se
svými pomocníky z BabyCorp vydat na speciální misi za záchranou rodičovské lásky. A aby v boji proti
konkurenci uspěl, musí na svou stranu získat i svého staršího brášku.
USA, 2017, 90 min
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně
nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské

Já padouch 3/animovaný,
19

akční, dobrodružný,
rodinný

lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není

62%

zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude
neuvěřitelně heboučký. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je
mu k nerozeznání podobné. Až na ty vlasy. Vraťme se ale k tomu lumpovi,
který přechytračil Grua. Jmenuje se Balthazar Bratt a v osmdesátých letech
minulého století byl dětskou hvězdou populární televizní show. Ke své smůle se nedokázal přenést přes
její konec a od té doby škodí, kudy chodí. Nosí retro oblečení a nemožný účes, poslouchá staré

písničky na kazetách a jako zbraně používá Rubikovu kostku a žvýkačkové bubliny. Prostě odporný
typ.
O mnoho větší sympaťák je další nováček v příběhu, Gruův bratr Dru. Je to neuvěřitelně přátelský a
milý chlapík, který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. Jenže Gru začal být
zatvrzelý dobrák (dokonce tak zatvrzelý, že s ním nehnula ani otevřená vzpoura Mimoňů, kteří ho kvůli
jeho dobrému chování opustili). Jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít alespoň dočasně na stranu
zla, je jeho věčný soupeř Balthazar Bratt. A když si mu tenhle zastydlý klon Michaela Jacksona dovolí
sáhnout na rodinu, využije všechny padoušské zkušenosti k tomu, aby své blízké zachránil. V tom mu
nadšeně sekunduje jeho nově nalezený brácha Dru a jeho Mimoni, kteří si až ve vězení uvědomili, co je
pro ně v životě nejdůležitější.

USA, 2016, 101 min
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle talent
pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni, ve které
společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním,

Kubo a kouzelný meč/
20

Animovaný, fantasy,
dobrodružný, akční,
rodinný

které končí vždy před západem slunce. Domů se musí vrátit před setměním,

77 %

jinak by ho podle matky mohla stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se
však vrátit nedokáže. A varování se promění ve skutečnost. Najednou si
uvědomí, že se stal hrdinou vlastního dobrodružného příběhu. V doprovodu
chytré a přímočaré Opice a trochu praštěného Brouka se vydává po stopách
svého otce, legendárního samuraje. Jeho cílem je nalezení otcovy zbroje, která mu má pomoci obstát
v boji se zlem, které má v úmyslu zničit vše, co mu kdy bylo drahé. Tahle výprava bude mnohem
dobrodružnější, strašidelnější a zábavnější než cokoliv z toho, co dosud vyprávěl.

USA/Čína, 2016, 95 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

Kung Fu Panda 3/
21

animovaný, fantasy,
dobrodružný, akční,

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

71 %

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

komedie, rodinný

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!
Německo, 2017, 111 min
Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vysněná budoucnost, kterou si
hýčká Saliya (Kostja Ullmann) už od dětství. Pak ale jako teenager začne
ztrácet zrak, až nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy. Svět vidí jako
by na něj koukal skrze tlusté mléčné sklo. Zdá se, že jeho životní sen je
v naprostých troskách. Saliya i přes svůj handicap postupně získává větší
sebevědomí, vrací se do normální školy a nakonec se dokonce odváží poslat
přihlášku na stáž do pětihvězdičkového hotelu. Díky důkladné přípravě,
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Rande naslepo/ komedie,
drama

pozitivnímu přístupu a hlavně s podporou velkého blafování uspěje a místo

75 %

získá. Jen nikomu nepřizná, že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí.
Odhalí jej až jeho nový přítel a kolega Max (Jacob Matschenz), který mu pak pomáhá, aby se vypořádal
i s těmi nejobtížnějšími situacemi a úkoly, které provoz velkého a špičkového hotelu přináší. Saliya se
po nocích učí nazpaměť všechny trasy, počty schodů, prostírání stolů. Vtlouká si do hlavy tvary
předmětů, rozmístění věcí na baru, na pokojích pro hosty... V jeho případě opravdu platí, že je nakonec
schopen dělat svou práci poslepu. Během své praxe v hotelu si i přes svou zrakovou vadu všimne
Laury (Anna Maria Mühe), bláznivě se do ní zamiluje a vypadá to, že kromě zraku navíc ztratí i srdce a
bohužel i rozum. Jeho blamáž začne dostávat praskliny a hrozí, že nakonec neuspěje ani v lásce a ani
v hotelu... Naštěstí nejen film, ale i skutečný život mívá rád šťastné konce.

USA/Čína/Japonsko, 2017, 136 min
Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších
filmových sérií všech dob je sice možné cokoliv, ale tohle je víc než
automobilové seskoky padákem, průlety aut mezi mrakodrapy, nebo tažení
obřího trezoru ulicemi Ria. Rychle a zběsile 8 rozhodně nepojede na neutrál.
Na stranu zla přetáhla Doma legendární kyber-teroristka přezdívaná Cipher
(Charlize Theron), která je stejně krásná jako nebezpečná. Není tedy divu, že
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Rychle a zběsile 8/ akční,
krimi

Toretto naprosto ztratil hlavu a vykašlal se nejen na Letty (Michelle

69 %

Rodriguez), ale i na všechny staré kámoše. Že s ním má Cipher jiné plány,
než jsou romantické večeře při svíčkách, je nabíledni. Kombinace její inteligence a jeho svalů a
řidičských schopností z nich mohou udělat neporazitelný tandem. Aby svět zůstal v rovnováze,
převezme otěže v osiřelé rodině Hobbs (Dwayne Johnson), který do ní proti své vůli přibere nového
člena – Deckarda Shawa (Jason Statham), vysokooktanový záporák ze sedmého dílu, který měl
původně shnít ve vězení. Společně s nimi se budeme přesouvat z divokého pobřeží exotické Kuby, přes
ucpané ulice New Yorku až na pusté ledovce v Barentsově moři, abychom si užili další zábavnou a
nezapomenutelnou jízdu.
USA, 2009, 105 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
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Lítám v tom/ komedie,
drama

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

75 %

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.
USA, 2013, 130 min
Daniel Lugo (Mark Wahlberg) je sympatický trenér z posilovny, který ve
volných chvílích myslí jen na to, jak bezbolestně zbohatnout. Protože věří,
že mu to celkem pálí, vymyslí plán, do něhož zasvětí dva kumpány, Adriana
(Anthony Mackie), chlapíka totálně rozhašeného steroidy, a čerstvě
propuštěného recidivistu Paula (Dwayne Johnson), z něhož se stal ve
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Pot a krev/ krimi, akční,
komedie, drama

vězení velmi věřící člověk. Ten plán je geniálně jednoduchý. Unesou

70 %

Danielova bohatého klienta, obchodníka Victora Kershawa (Tony Shalhoub)
a za kufr plný peněz ho zase pustí na svobodu. Kdyby všichni zúčastnění
aktéři nebyli naprostí pitomci, možná by to i vyšlo. Plán ale selže hned v samém zárodku. Smršť
šílených, násilných a tragikomických akcí, kterou první šlápnutí vedle vyvolá, vás donutí silně
pochybovat o tom, že tenhle film skutečně vznikl podle skutečné události, jak tvrdí režisér Michael Bay.
A hned jedním dechem dodává, že tohle je ten typ příběhu, který by si žádný scenárista nedovolil
vymyslet.

USA, 2016, 128 min
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a
které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo,

Sirotčinec slečny
26

Peregrinové pro podivné

známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i

70%

nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich
zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake

děti/ dobrodružný, fantasy

nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná "podivnost" může zachránit
jeho nové přátele.

USA, 2015, 119 min
Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna
Hammonda, který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat
Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park jede
na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří s
očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých" živočichů. Jenže
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Jurský svět/ Sci-Fi,
dobrodružný

vedení parku stále hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc

73 %

zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace.
Vědecké experimenty s novými druhy mohutně podporuje strohá manažerka parku Claire Dearing
(Bryce Dallas Howard), která ve zvířatech vidí především čísla. Na rozdíl od ní v nich biolog Owen
Grady (Chris Pratt ze Strážců galaxie) vidí hlavně nebezpečí, zvlášť ve tvorech, které nestvořila příroda,
ale laboratoř. Události mu dají za pravdu, když se jeden z takových mazlíčků doslova urve ze řetězu a
začne si vylepšovat jídelníček zaměstnanci parku a posléze také návštěvníky, mezi nimiž jsou také dva
synovci Claire, kteří za tetou přijeli na prázdniny. Teď už nejde o vyšší tržby ani o udržení prestiže.
Cílem všech začalo být holé přežití

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

Škatuláci/ animovaný,
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dobrodružný, rodinný,

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

66%

fantasy, komedie

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.
Rusko, 2016, 89 min
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i
kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku bude

Sněhová královna:
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Tajemství ohně a ledu/
animovaný, dobrodružný,
komedie, rodinný, Sci-Fi

pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima. Hlavní hrdinkou příběhu je

55%

opět odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého
bratra Kaie. Díky tomu se z nich staly tak trochu pohádkové celebrity.
Zatímco Gerda to bere s nadhledem, zasněný Kai se o něco hůře vyrovnává
se svou popularitou, kdy mu u nohou pravidelně omdlévají mladé dívky. Aby
si od této vysilující slávy trochu odpočinuli, vydávají se do hor za svým trollím kamarádem Ormem, kde
na ně však nečeká žádná odpočinková dovolená, ale pořádné nové dobrodružství.

Falcon
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
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Pohádky pro Emu/
romantický, komedie

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

73 %

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.
USA, 2017, 130 min
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je

Thor: Ragnarok/ akční,
31

dobrodružný, fantasy, SciFi, komedie

nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil

82 %

Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace - který se
snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela. Předtím ale musí
přežít smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří v tvář svému bývalému
spojenci z řad Avengers - neuvěřitelnému Hulkovi

USA, 2017, 119 min
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy
předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž
se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili:

Jumanji: Vítejte
v džungli!/dobrodružný,
32

z počítačového hráče Spencera se stává odvážný dobrodruh (Dwayne

73 %

akční

Johnson), náruživý sportovec Fridge přijde (dle svých slov) "o horního půl
metru těla" a stane se z něj drobný génius (Kevin Hart), ze všemi oblíbené
Bethany se stává profesor ve středním věku (Jack Black) a zamlklá
samotářka Martha je proměněna v drsnou bojovnici (Karen Gillan). Společně zjišťují, že Jumanji není
hra, kterou si můžete jen tak zahrát - musíte ji přežít. Aby hru pokořili a mohli se vrátit do skutečného
světa, musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodružství svého života, objevit, co před 20 lety opustil
Alan Parrish a také se naučit sami sebe vnímat zcela odlišně - jinak ve hře uvíznou navěky...
USA, 2017, 100 min
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace

Auta 3/ animovaný,
33

dobrodružný, komedie,

závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky

73 %

do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička Cruz Ramirezová,
která však sama pomýšlí na vítězství a inspirace od Doktora Hudsona

rodinný

Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že
nepatří do starého železa.

Česko / Slovensko, 2016, 95 min
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si

34

Anděl Páně 2/ pohádka,
komedie

zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela

76 %

ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví
jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela
s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce
skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí
šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku

svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou
maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i sympatickým
Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a
projít několika nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i „božských" zkoušek, naši hrdinové
nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky
a schopnosti odpuštění.
Česko, 2014, 73 min
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh
plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa a mimořádný
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Aldabra: Byl jednou jeden
ostrov/ rodinný

zážitek, jaký může nabídnout jen nejmodernější 3D technologie –

65 %

všechny tyto atributy a ještě mnohem více v sobě sdružuje nový film
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV. Působivý rodinný snímek
nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají
atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět
mladé i bojují o své přežití. Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov není přírodopisným dokumentem, je
vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody.
Česko, 2017, 106 min
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana
Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil
výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra
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Bába z ledu/ drama,
komedie

Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá

65 %

love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a
postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství.
Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval
nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh
rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v
jakémkoli věku.

USA, 2017, 133 min
Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), který velkolepým způsobem
debutoval ve filmu Captain America: Občanská válka, se ve snímku Spider-

Spider-Man:
37

Homecoming/akční,

Man: Homecoming začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou

73 %

dobrodružný, Sci-Fi

pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se vrací
domů, kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei) pod bedlivým dohledem
svého nového učitele Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Peter se snaží
vrátit ke svému běžnému životu - což mu komplikuje touha dokázat, že by
Spider-Man mohl konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje nový
padouch Vulture (Michael Keaton), ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité
USA, 2017, 129 min
V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke
kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář
bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara
(Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž

Piráti z Karibiku:
38

Salazarova pomsta/ akční,
dobrodružný, fantasy

jedinou touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka.

70 %

Jackovou jedinou nadějí na přežití je bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud
má mít šanci ho nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci Carinu Smythovou
(Kaya Scodelario), geniální a krásnou astronomku, a Henryho (Brenton Thwaites), tvrdohlavého
mladého námořníka a člena královského námořnictva. Jedině s jejich pomocí má kapitán Jack, svírající
v rukách pevně kormidelní kolo Umírajícího racka, své zoufale nicotné a zchátralé lodi, naději nejen
zvrátit nepřízeň osudu, se kterou se poslední dobou potýkal, ale také zachránit si život ve střetu s
nejmocnějším a nejděsivějším protivníkem, jakému byl kdy nucen čelit.

USA, Nový Zéland, Kanada, 2017, 136 min
V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračují ve filmu od studia

39

Strážci Galaxie Vol. 2/
akční, dobrodružný, Sci-Fi

Marvel Strážci Galaxie Vol. 2 dobrodružství party superhrdinů, kteří se

80 %

vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě
a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a
na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z
rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

USA, Hong Kong, 2017, 90 min
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po

Šmoulové: Zapomenutá
40

vesnice/ animovaný,
dobrodružný, komedie,

nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády

62 %

Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným
lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou
vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své

rodinný, fantasy

dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu
největšího tajemství šmoulí historie!
USA, 2016, 107 min
Walt Disney Animation Studios uvedou struhující počítačově animovaný
film Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa o nebojácné dospívající dívce,

Odvážná Vaiana: Legenda
41

o konci světa / animovaný,
akční, dobrodružný

která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou

80 %

potkává Vaiana (Auli'i Cravalho) kdysi mocného poloboha Mauiho (Dwayne
Johnson), který jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví
přes širý oceán a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství, například
setkání s obřími mořskými monstry, ze kterých leckdy uniknou jen o vlásek.
Na konci cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to, co vždycky hledala: sama sebe.

USA, Německo, 2016,147 min
Film studia Marvel Captain America: Občanská válka se odehrává v době,
kdy Steve Rogers převzal vedení nově zformovaného týmu Avengers, který

Captain America:
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Občanská válka/ akční,

se nadále snaží chránit lidstvo. Dojde však k dalšímu incidentu, ve kterém

78 %

dobrodružný, Sci-Fi

sehrají Avengers nešťastnou roli. Politické tlaky vyústí ve vytvoření systému
zodpovědnosti vedenému vládní organizací, jež na tým super-hrdinů dohlíží a
řídí ho. Nová skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. Jeden vede Steve
Rogers, jež hájí svobodu Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez vládních
zásahů. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě zastává myšlenku vládního dohledu a zodpovědnosti.
Připravte se vybrat si svou stranu a přidat se k non-stop akci na dvou frontách.
USA, Velká Británie, 2016, 106 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

Kniha džunglí/
43

dobrodružný, drama,
rodinný, fantasy

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

80 %

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.

Česko, 2015, 106 min
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro
čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se
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Kobry a užovky/ drama,
komedie

sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho

77 %

bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící
s věčně opilou matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrádá
chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně šťastný,
se objeví Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale
vymkne kontrole

Novinky
Česko, 2018, 92 min
Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé už snad
celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru

45

Věčně tvá nevěrná/
komedie, drama

neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší

25%

a krásnější ženy. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím
nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta
(Vilma Cibulková), která má šílený plán, jak krachující manželství i
nakladatelství Josefa zachránit. Jako zkušená psycholožka pracující
v manželské poradně naordinuje manželům nevěru – musí se přistihnout in flagranti. Bláznivá hra může
začít.

Norsko, 2017, 104 min
Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej používají jako
rodinného otloukánka, který není schopný žádné užitečné práce a jen chodí
po lesích s hlavou v oblacích a chytá lelky. Jeho jediným úkolem, který mu
doma svěřili, je udržovat v kamnech oheň, aby nevyhasl. A je asi jen
náhodou, že právě on v lese potkal princeznu Kristin, která je právě na útěku

Cesta za králem trollů/
46

rodinný, fantasy,

ze svého rodného hradu. Kristin je pořádně tvrdohlavá, nevěří na staré

67%

dobrodružný, pohádka

báchorky o Králi trollů, který má zálusk na princezny, a hlavně si ani náhodou
nechce vzít namyšleného prince Frederika, kterého jí vybral otec. Den před svými osmnáctými
narozeninami tedy dává přednost cestě do neznáma. Bohužel nedlouho po setkání s Espenem zjistí, že
ty povídačky o trollech jsou pravdivé. Mezitím se nic netušícímu Espenovi podaří další malér. Nedokáže
ohlídat ani uhlíky v kamnech a díky své roztržitosti podpálí celou chalupu. A tak když král vyhlásí
pátrání po neposlušné dceři a slíbí její ruku a půl království tomu, kdo jí najde, bratři neváhají a vyrážejí
na výpravu. Ti starší, aby pro rodinu získali novou střechu nad hlavou a ten nejmladší by rád ještě i tu
její ruku. Z jejich cesty se záhy stane velké dobrodružství, na kterém potkají spoustu příšer, magie i
kouzelných míst. A na konci pak čeká hrozivý a nepřemožitelný Král trollů.
Česko, 2017, 101 min
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k
práci neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes
druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří
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Čertoviny/pohádka

63 %

schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl
na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše.
Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo
nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět
a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.

USA, 2017, 108 min
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by
nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký
býk. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale
časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej
mohli považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je
naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě, který nade
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Ferdinand/animovaný,
rodinný

vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel zároveň je taky

72 %

nešikovným popletou, který i díky svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu.
Jednoho dne si Ferdinand neopatrně sedne na čmeláka, dostane od něj žihadlo a splaší se. Celou
událost vidí hledači býků na zápasy v koridě a rozdivočelý Ferdinand je svým výkonem uchvátí natolik,
že jej okamžitě chytí a odvezou. Ferdinand ale nechce s nikým zápasit a především je odhodlaný vrátit
se ke své Nině. Naštěstí se spřátelí s třemi šikovnými ježky, Unem, Dosem a Kvatrem (prosím, neptejte
se, kde je Tres). A když se k nim připojí jedna koza a pár dalších býků, společně se vydají na dlouhou
cestu Španělskem. Sice mají v patách pár pronásledovatelů, ale to je určitě nemůže zastavit. Snad jen
trochu zpomalit. Ostatně, jak říká sám Ferdinand: „Každý se chová podle toho, jak vypadá, ala tak

jednoduché to není. Zvláště v mém případě. Se mnou je to složitější.“

