Seznam vybraných filmů – Letní kino 2019
Hodnocení
Č.

ázev a žánr filmu

z

Popis filmu

csfd.cz
Bioscop
Česko, 2018, 89 min
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní
moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její

1

Dvě nevěsty a jedna svatba
/ komedie

50 %

sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu
Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné
vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je
jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc
má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.

https://www.csfd.cz/film/543403-dve-nevesty-a-jedna-svatba/prehled/

Ukázka a info k filmu

Francie / Čína / Kanada, 2016, 87 min
Tom Brand (Kevin Spacey) je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý a
blbec. Snaze postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli, je

Já, kocour
2

fantasy / komedie / drama /
rodinný

sebestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny.

57 %

Chystaná stavba je skoro stejně monumentální jako jeho ego. Tomův
pracovní život ho od jeho rodiny odcizil. Neváží si oddané manželky Lary
(Jennifer Garner), zanedbává dospělého syna Davida a ignoruje žadonění
o pozornost dcerky Rebeccy. Ta má k 11. narozeninám jediné přání: chce
kočku. Tom se náhodou ocitá ve zverimexu podivínského Felixe Perkinse
(Christopher Walken). Svérázný majitel přesně ví, co Tom potřebuje: velkého kocoura jménem pan

Fuzzypants.
Po cestě na dceřinu párty má Tom fatální nehodu. Po probuzení zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží v
kómatu v nemocnici, jeho mysl se ocitá v těle kocoura. Tajemný pan Perkins mu dává jasné ultimátum:
má týden na to, aby své rodině dokázal, že je miluje a záleží mu na nich. Jinak navždy zůstane
chlupatým kocourem. A tak poprvé nemá Tom život ve svých rukou, ale v chlupatých packách a jeho
osud doslova visí na drápkách.

https://www.csfd.cz/film/414991-ja-kocour/prehled/

Ukázka a info k filmu

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,

Gangster Ka
3

73 %
krimi / drama / thriller

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.

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/362129-gangster-ka/prehled/

USA / Velká Británie / Německo, 2013, 123 min
Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky a nezkrotná

Rivalové

touha po vítězství. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může
znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové.

4

drama / životopisný /
sportovní / akční

90 %

James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki
Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Film
Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na
okruzích, ale také ve skutečném životě. Přestože jsou soupeři, jsou také
jeden pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je v životě pojí zvláštní
přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším výkonům. Titul mistra světa může získat jen jeden...

https://www.csfd.cz/film/301401-rivalove/prehled/

Ukázka a info k filmu

USA, 2018, 103 min
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná

Dámský klub

záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním klubu.
Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu „Padesát odstínů

komedie / drama /
5

romantický

šedi“. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativníF Diane (Diane

63 %

Keaton) totiž nedávno ovdověla po 40 letech manželství. Vivian (Jane
Fonda) si užívá společnost mužů, ale závazkům se důsledně vyhýbá.
Sharon (Candice Bergen) se i po desetiletích stále snaží vzpamatovat z
rozvodu. A manželství Carol (Mary Steenburgen) spěje po 35 letech
neodvratně ke konci. Vášnivý a živočišný svět pana Graye doslova obrátí jejich unavené životy vzhůru
nohama. V dámách se opět naplno rozhoří touha po romantice a dobro-družství. Nová kapitola je nejen
v knihách vždycky ta nejlepšíF

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/600286-damsky-klub/prehled/

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,

Martin a Venuše

mají dvojčata – holčičky - předškolního věku a jednoho kluka, batole. Martin

komedie / romantický
6

buduje kariéru ve firmě vyvíjející hračky a Vendula se stará o rodinu. Martin

57 %

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.

https://www.csfd.cz/film/322638-martin-a-venuse/prehled/

Ukázka a info k filmu

Bohemia Motion Pictures
Francie / Velká Británie, 2016, 118 min
Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na
francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin

I dva jsou rodina

(Clémence Poésy) a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá

komedie / drama
7

mu holčičku a uteče. Samuel vyráží s malou Glorií do Londýna, kde Kristin

80 %

marně hledá. Nakonec mu nezbývá nic jiného než si najít práci a ve
velkoměstě se usadit. Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do
výchovy malé Glorie. Během následujících osmi let se ukáže, že je nejen
milující, ale i hodně netradiční táta. S humorem se vypořádává s
nástrahami každodenního života osamělého Francouze v Londýně. Rodinná idylka se však záhy změní,
když se zničehonic před jejich dveřmi objeví Kristin....

https://www.csfd.cz/film/426771-i-dva-jsou-rodina/prehled/

Ukázka a info k filmu

Velká Británie, 2015, 112 min
Milly (Toni Colette) a Jess (Drew Barrymore) byly odjakživa nejlepšími
kamarádkami. Od dětství spolu sdílely absolutně všechno – tajemství, šaty,
dokonce i kluky, se kterými chodily. Návštěvy bujarých večírků plných
alkoholu a drog či vyvádění ztřeštěností jim zůstaly od mládí až do

Už teď mi chybíš

dospělosti. V životě ale jednou nastane chvíle, kdy se každý musí začít
chovat dospěle... Nebo ne? Snažit se žít „dospěle" má ale různé podoby.

8

komedie / drama /
romantický

73 %

Zatímco Milly má úžasnou práci a žije v krásném městském domě s
manželem Kitem (Dominic Cooper) a dvěma dětmi, Jess a její přítel Jago
(Paddy Considine) žijí bohémským životem na hausbótu na londýnském kanálu. Přátelství Milly a Jess
je však stále pevné jako skála a život je jednou velkou zábavou. Každá zábava však jednou skončí a
pro Milly s Jess to platí dvojnásob. Jess po mnoha neúspěšných pokusech, kdy se pokusila otěhotnět,
konečně prolomila smůlu a chce s Milly oslavit radostnou zprávu. Ta má bohužel úplně opačnou
novinku – byla jí zjištěna rakovina prsu. Dlouholeté kamarádky se tak ocitají před životní zkouškou, jak
se poprat s vážným onemocněním jedné z nich, když druhá prožívá nejradostnější období svého života.
Vydrží jejich přátelství všechno špatné i dobré?

https://www.csfd.cz/film/321397-uz-ted-mi-chybis/prehled/

Ukázka a info k filmu

Francie, 2018, 122 min

Utop se, nebo plav
Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát, který

9

komedie

71 %

hledá nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání (ano,
máme na mysli mužské akvabely), netuší, že v amatérském družstvu najde
nejen přátele, ale i novou chuť do života. Komedie nejen o tom, jak dlouho
musíte zadržet dech, abyste přežili život.

https://www.csfd.cz/film/617557-utop-se-nebo-plav/prehled/

Ukázka a info k filmu

Francie, 2016, 98 min

Diane (Virginie Efira) je krásná žena s vysokým pracovním postavením.
Pracuje v renomované právnické firmě, má vynikající smysl pro humor a je
zkrátka ženou, za kterou se každý chlap otočí. Diane právě prošla
nešťastným manželstvím a rozvodem, ale je opět připravena najít muže

10

Za láskou vzhůru

66 %

svých snů. Existuje však něco takového jako náhoda anebo osud? Asi ne!
Jednoho večera Diane zazvoní domácí telefon a ona přijme hovor od

komedie / romantický

jistého Alexandra (Jean Dujardin), tajemného muže, který našel její mobil.
Alexandr je zdvořilý, šarmantní a vtipný jako i bohatý. Již během
telefonního hovoru mezi nimi přeskočí jiskra a téměř okamžitě si dohodnou rande. Diane podlehla
kouzlu Alexanderova hlasu a sní o tom, jak asi vypadá ve skutečnosti. Jak už to ale bývá, představy
jsou někdy lepší než skutečnost a jejich setkání nedopadne úplně podle Dianiných očekávání...

https://www.csfd.cz/film/145356-za-laskou-vzhuru/prehled/

Ukázka a info k filmu

Bonton film
Francie, 2017, 92 min
Na Yassinova studia architektury v Paříži se složila celá vesnice. Je chytrý,
má talent a jednou na něj budou všichni pyšní. Leží před ním skvělá

11

Vezmeš si mě, kámo?
komedie

66 %

budoucnost. Přesně do toho dne, kdy rupne u zkoušky a spolu s ní zmizí v
nenávratnu i jeho studentské vízum. Musí se rychle s někým oženit. Mladá
krasavice chce ale dost peněz a stará sousedka trvá na manželských
povinnostech, obě navíc chtějí zaplatit předem. Zoufalá situace si žádá
odpovídající řešení a Yassin si proto vezme... svého nejlepšího kamaráda.

Svatba jen tak na oko vypadá jako elegantní řešení na jedno odpoledne. Jenže všechno zamotá přísný
úředník odhodlaný za každou cenu dokázat, že jde o podvod. Kluci proto opravdu musí začít žít spolu
jako pár. Do toho ovšem přijede velmi tradičně založená maminka, jeden z kámošů má snoubenku,
druhý se zamiluje a nebezpečný gauner z předměstí se jim začne dvořit, protože on opravdu je gay. Pro
každého z nich mají jiný příběh, a když předvádíte tolik různých životů najednou, začínáte nabalovat
katastrofy.

https://www.csfd.cz/film/474915-vezmes-si-me-kamo/prehled/

Ukázka a info k filmu

Česko, 2018, 92 min
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes
dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta
vzhůru. Na válečné stezce s chlastem potkává Josef třeba Honzu,
bývalého reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa –

Úsměvy smutných mužů
12

Ironmana. Úředník a geniální matematik Milan zase věří, že je vyslancem z

71 %
drama / komedie

vesmíru. Někoho zradila žena, někdo hrál v německém gay pornu a svůj
příběh má i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou až příliš
daleko. Všichni z různých důvodů chlastali ve velkém stylu první ligu, někdo
sám doma jiný jako tahoun v hospodě. Pod dohledem přísné primářky a v pevném režimu teď společně
poznávají, jak lehké bylo opojnému alkoholu propadnout a jak naopak těžká je cesta ze závislosti ven.
Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná šance je nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout
maraton?

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/536245-usmevy-smutnych-muzu/prehled/

Německo, 2017, 104 min
Po další divoké pařbě zaparkuje zbohatlický floutek a playboy Lenny svojí
káru jen těsně vedle garáže, hned na dně napuštěného bazénu. A tátovi
dojde trpělivost. Konec flákání, konec utrácení, konec toho být naprostý
budižkničemu. Lenny se musí začít starat o patnáctiletého Davida s těžce
nemocným srdcem, kterému podle lékařů zbývá pár měsíců života. David
žije v sanatoriu a kromě operací toho vlastně moc nepoznal. V jeden

Spolu to dáme
13

75 %
komedie / drama

moment se tak střetnou dva naprosto rozdílné světy, svět klubů, mejdanů,
alkoholu a krásných holek se světem nemocnice, léků a operačních sálů. S
tím druhým světem si ale Lenny moc starostí nedělá a začne se o Davida starat tak, jak prostě umí.
„Jste bezstarostný ignorant a egomaniak. To je pro těžce nemocného kluka ideální,“ slyší od krásné
lékařky. Rozhodne se, že to spolu dají a že si David musí užít, dokud to jde. Ukrást auto, jít na striptýz,
do klubu, prostě jen nakupovat blbosti. A pak si David přeje, že by se chtěl zamilovat do nějaké holky.
To je velký oříšek, ale nečekané kamarádství už je tak pevné, že začnou pracovat i na tom. Když se s
někým stanete opravdoví kámoši, nese to sebou i jeden závazek – Spolu to dáme. A na plno, jako
kdyby už nemělo být žádné zítra... což se ostatně může opravdu stát.

https://www.csfd.cz/film/574262-spolu-to-dame/prehled/

Ukázka a info k filmu

Cinemart
USA, 2018, 114 min
Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém
světě. Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od
té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato
v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva

Mamma Mia! Here We Go

příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl

Again
14

Streep a Lily James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat

65%
muzikál/ romantický/

svět a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden
necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se

komedie

odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie (Amanda
Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě
sjedou všichni „obvyklí podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků (Pierce Brosnan, Colin
Firth a Stellan Skarsgård). Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují písničkami švédského
hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle,
nebo hity, na něž se předtím nedostalo.

https://www.csfd.cz/film/515771-mamma-mia-here-we-go-again/prehled/

Ukázka a info k filmu

USA, 2017, 105 min
Phineas Taylor Barnum (Hugh Jackman) je vizionář, jehož upřímné nadšení
je naprosto nakažlivé. A to i v časech, kdy jeho nezlomný optimismus a

ejvětší showman

energie jsou jediným bohatstvím, které zrovna má k dispozici. Barnum začíná

15

muzikál/ životopisný/
drama

78 %

svou životní cestu vedoucí až k hvězdnému úspěchu s naprosto prázdnou
kapsou, za to však s hlavou plnou fantastických nápadů. Díky nim vytvoří a
postupně sestaví fascinující show zaplněnou úžasnými žongléry, tanečníky,
akrobaty, vousatými zpěvačkami, nejsilnějšími, nejmenšími i nejvyššími muži.
Z jeho představení se navzdory mnohým předsudkům stává celosvětová senzace. A Barnum úspěch

své show dokáže náležitě podpořit pomocí do té doby nevídané reklamní kampaně, která mu vyslouží
označení „princ humbuků“ a jeho jméno se stává synonymem pro pořádně nafouknutou propagaci.

https://www.csfd.cz/film/301717-nejvetsi-showman/prehled/

Ukázka a info k filmu

Česko, 2018, 77 min
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním
chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat
poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné
nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer) už je

Chata na prodej
16

duchem spíše nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce odmítá, syn (Jan

57 %
komedie / drama

Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně
rozpadajícího se vztahu s přítelkyní (Judit Bárdos). Babička (Jana Synková)
je specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná
dcera (Tereza Voříšková) na chatu přibere svého úspěšného německého přítele (Michael Pitthan), který
se jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa
rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi
vytratil dědeček. Stopy vedou do lesaF

https://www.csfd.cz/film/570659-chata-na-prodej/prehled/

Ukázka a info k filmu

Česko, 2018, 95 min
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický
sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho

Po čem muži touží
17

dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď

65 %
komedie

kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera
(Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu
nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka
Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s
nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal

ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno
Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal
ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým
vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?

https://www.csfd.cz/film/558572-po-cem-muzi-touzi/prehled/

Ukázka a info k filmu

Česko, 2018, 90 min
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se
jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana

18

Tátova volha
komedie/drama

Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň

56%

naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je
rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se
vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne.
Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po
stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav
Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc.

https://www.csfd.cz/film/538409-tatova-volha/prehled/

Ukázka a info k filmu

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

19

Rande naslepo
komedie/drama

75%

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, pozitivnímu přístupu a
hlavně s podporou velkého blafování uspěje a místo 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

https://www.csfd.cz/film/471835-rande-naslepo/prehled/

Ukázka a info k filmu

Digsen
Velká Británie, USA, 2016, 133 min

Fantastická zvířata a kde

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém
se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co

je najít
20

73%
/ dobrodružný/ rodinný/

se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata
(některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?

fantasy

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/352314-fantasticka-zvirata-a-kde-je-najit/prehled/

USA, 2016, 110 min
Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný, ale... je tu také Alice. A

21

Jak přežít single
komedie/romantický

Robin. Lucy. Meg. Tom. David. New York je plný osamělých srdcí hledajících

59%

vhodný protějšek za účelem flirtu, manželství či něčeho mezi tím. A někde mezi
provokativním laškováním a známostmi na jednu noc mají všichni tito nezadaní
lidé společné to, že se potřebují naučit, jak být svobodní ve světě, ve kterém se
definice lásky neustále vyvíjejí. Spát s kdekým ve městě, které nikdy nespí, ještě
nikdy nebyla tak velká legrace.

https://www.csfd.cz/film/370438-jak-prezit-single/prehled/

Ukázka a info k filmu

USA, 2018, 100 min

oční hra
22

akční/ komedie/

Jason Bateman a Rachel McAdams ve filmu ztvárnili Maxa a Annie, jejichž

68 %

pravidelné společenské herní večery s dalšími páry naberou obrátky ve chvíli, kdy
Maxův charizmatický bratr Brooks zorganizuje párty se záhadnou vraždou, včetně

krimi/mysteriózní

falešných lupičů a federálních agentů. Takže kdy je Brooks unesen, je to pořád
ještě součást hry... nebo není?

https://www.csfd.cz/film/494367-nocni-hra/prehled/

Ukázka a info k filmu

USA, 2015, 121 min
Robert De Niro hraje ve filmu Bena Whittakera, 70letého vdovce, který si
uvědomil, že odchod do důchodu není až tak skvělý, jak se říká. Využije

Stážista
23

72 %
komedie / drama

příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se vedoucím stážistou módního
webu, který založila a provozuje Jules Ostinová (Anne Hathaway).

https://www.csfd.cz/film/383682-stazista/prehled/

Ukázka a info k filmu

Francie, Kanada, 2016, 89 min

Balerína
24

animovaný/ muzikál/

Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec.
S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince

73 %

dobrodružný/ komedie/

a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých
úkolů a zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o přátelství, sebedůvěře
a rodinných poutech.

rodinný

https://www.csfd.cz/film/317118-balerina/prehled/

Ukázka a info k filmu

USA, 2016, 100 min
Film vypráví příběh mimořádně úspěšné matky prožívající zdánlivě dokonalý
život, ale ve skutečnosti je díky neustálému stresu na pokraji zhroucení.

Matky na tahu
25

62 %
komedie

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/420522-matky-na-tahu/prehled/

Francie, Belgie, 2017, 91 min
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil
záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný

Maxinožka
26

63 %

než legendární Lesní muž!

animovaný

https://www.csfd.cz/film/452999-maxinozka/prehled/

Ukázka a info k filmu

USA, Indie, 2017, 100 min
Film režiséra Lasse Hallströma Psí poslání vypráví cituplný a překvapivý příběh

Psí poslání
27

dobrodružný/ komedie/
drama/ rodinný/ fantasy

jednoho věrného psa (namluvil Josh Gad), který nachází smysl své existence

81 %

prostřednictvím životů lidí, které učí smát se a milovat. Během pěti desetiletí nás
jeden hlas, hlas neúnavného psa, zavede na strhující a povznášející cestu, na
které promlouvá k srdci všech lidí, kteří kdy milovali nějaké zvíře. Přestože se
během těch let postupně reinkarnuje do několika psů různých ras, je to jeho pevné
pouto se spřízněnou duší jménem Ethan, které přenáší a inspiruje jednoho psa na
jeho cestě za nalezením vlastního poslání a skutečného smyslu existence a pro svého chlapce.

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/195299-psi-poslani/prehled/

Falcon
Česko, Slovensko, 2018, 99 min
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří
tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že
všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní
pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí

Čertí brko
28

63 %
pohádka

brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit
doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta
Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác
se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím
se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec
podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a
osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.

https://www.csfd.cz/film/530191-certi-brko/prehled/

Ukázka a info k filmu

USA, 2018, 118 min
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát

Úžasňákovi 2
29

animovaný/ akční/
dobrodružný

je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a

79 %

Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to
těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje
superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se
chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít
způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko
udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/368768-uzasnakovi-2/prehled/

USA, Austrálie, 2018, 95 min

Králíček Petr
30

rodinný/ animovaný/

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními
zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit

72 %

komedie/ dobrodružný/

nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium –
mezi ním a obyvateli zahrady.

fantasy

https://www.csfd.cz/film/452250-kralicek-petr/prehled/

Ukázka a info k filmu

USA, 2017, 105 min

Coco
31

animovaný/komedie/
rodinný/ fantasy/
dobrodružný/ hudební

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát
uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze

87 %

dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v
překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a
společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy
rodiny.

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/66830-coco/prehled/

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

Thor: Ragnarok/
32

akční/ dobrodružný/

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

81 %

Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace - který se
snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela. Předtím ale musí

fantasy/ sci-fi/ komedie

přežít smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří v tvář svému bývalému
spojenci z řad Avengers - neuvěřitelnému Hulkovi.

https://www.csfd.cz/film/374525-thor-ragnarok/prehled/

Ukázka a info k filmu

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-

33

Spider-Man: Homecoming
akční/ dobrodružný/ sci-fi

Man: Homecoming začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou

73 %

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.

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/345378-spider-man-homecoming/prehled/

USA, 2017, 102 min

Auta 3
34

/ animovaný/ sportovní/

Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace
závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky

73 %

dobrodružný/ komedie/

do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička Cruz Ramirezová,
která však sama pomýšlí na vítězství a inspirace od Doktora Hudsona
Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že

rodinný

nepatří do starého železa.

https://www.csfd.cz/film/368710-auta-3/prehled/

Ukázka a info k filmu

USA, Honk Kong, 2017, 90 min

Šmoulové: Zapomenutá

V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po

vesnice

nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády

35

62 %
/ animovaný/ dobrodružný/
komedie/ rodinný/ fantasy

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
dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu
největšího tajemství šmoulí historie!

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/318363-smoulove-zapomenuta-vesnice/prehled/

USA, 2017, 129 min
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney, jež je
ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec,

Kráska a zvíře

velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a

36

/ rodinný/ fantasy/muzikál/
romantický

73 %

zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné
a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře.
Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a
uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše
skutečného prince.

Ukázka a info k filmu

https://www.csfd.cz/film/404249-kraska-a-zvire/prehled/

