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Popis filmu

CinemArt

1
Co jsme komu udělali?

(komedie) 77%

Francie, 2014, 97 min
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi
Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD

Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením provinční
milovníci staré dobré Francie, silně věřící katolíci a ve svém
okolí patří mezi vážené občany. A také mají čtyři dcery:
Isabelle, Odile a Ségolène a Laure. Dnešní doba Verneuilovy konfrontuje s mnoha
věcmi, které rozhodně nejsou podle jejich gusta, například s multikulturní nebo
náboženskou tolerancí a s podobnými dnešními výmysly. Přesto se Verneuilovi skoro
pokaždé přinutí tyto změny chápat. A tak museli postupně spolknout tři svatby, které
rozhodně nebyly podle jejich ideálních představ. První dcera si totiž vezme muslima,
druhá Žida a třetí se vdává za Číňana. Jedinou a poslední nadějí na „opravdovou“
svatbu v kostele mají u nejmladší dcery, která potkala Charlese, spořádaného
katolíka. Jenže…



2
Cesta vzhůru

(dokumentární) 61 %

ČR / SR, 2015, 100 min
Režie: David Čálek
Hrají: Účinkují: Radek Jaroš, Honza „Tráva“
Trávníček, Petr „Miska“ Mašek, Martin Havlena,
Lucie Výborná, Andrea Jarošová
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray

Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání
vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou
mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý
člověk na světě splnil horolezecký sen a zcela unikátně za přítomnosti kamery
vystoupil na poslední z nejvyšších hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny
Himálaje. Film se tak pro diváka stává příležitostí absolvovat společně s Radkem
a jeho horolezeckými přáteli Miskou a Trávou strastiplnou cestu na osmitisícový
vrchol a stát se součástí expedice na K2.

3
Dárek

(psychologický thriller) 71%

Austrálie / USA, 2015, 107 min
Režie: Joel Edgerton
Hrají: Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton,
Busy Philipps
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD

Simon a Robyn jsou manželský pár, jehož život
se odehrává přesně podle představ a plánů. A to až do dne, kdy náhodně potkají
Gorda, Simonova dávného známého. Po několika dalších setkáních Simon a Robin
začínají být z Gordova chování a slov znepokojení. A navíc se začnou objevovat
záhadné dary, díky nimž se odkrývají tajemství z minulosti. Robyn se tak dozvídá
pravdu o tom, co se odehrálo před dvaceti lety mezi Simonem a Gordem.



4
Dluh

(drama) 71 %

USA, 2011, 114 min
Režie: John Madden
Hrají: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciarán Hinds,
Sam Worthington, Marton Csokas, Jessica Chastain
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: POUZE Blu-ray

Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu, Rachel Singer, David
Peretz a Stephan Gold vrátili domů jako hrdinové, poté co ve
Východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického
válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi. Současnost.
Teď již vysloužilí agenti Mossadu, Rachel, David a Stephan
mají status národních ikon, dcera Rachel dokonce o jejich misi napsala knihu.
Oni však zoufale trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy neprozradit. Před
třiceti lety v Berlíně se totiž odehrálo jiné drama než to, které později prezentovali
veřejnosti. Muž, kterého tenkrát dostali za úkol zabít, se prý před pár měsíci objevil
živý v jedné nemocnici na Ukrajině. Dluh je třeba zaplatit i po tolika letech.

5
Sousedi

(komedie) 55 %

USA, 2014, 97 min
Režie: Nicholas Stoller
Hrají: Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Dave Franco,
Jake Johnson…
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

Mac (Seth Rogen) a Kelly (Rose Byrne) jsou hrdými rodiči malé
holčičky a tak nějak smíření s tím, že pro ně už skončily divoké
večírky a že jediné špeky, které mají, jsou ty na břiše. Žijí
v útulném domečku v tiché ulici a pomalu se připravují na krizi
středního věku. Když si sousední dům pronajmou
vysokoškoláci v čele s vyrýsovaným hezounem Teddym (Zac Efron), zavětří sice
nebezpečí, ale zprvu se rozhodnou pro přátelský přístup, k němuž bude patřit i slib
dodržování nočního klidu a závazek nevolat hned poldy, kdyby se to náhodou někdy
s pařením trochu zvrtlo. Jenže už druhá pořádná noční jízda všechny ušlechtilé
závazky rozmetá a mezi oběma domy se rozzuří otevřená válka, ve které jsou
všechny zbraně povolené. Na první pohled by se mohlo zdát, že unavení rodiče
nemají proti rozjetým studentům sebemenší šanci, jenže i Mac a Kelly byli „kdysi"
pařmeni a z té doby si pamatují na spoustu dost nepěkných triků.



6
Hon

(drama) 87 %

Dánsko, 2012, 111 min
Režie: Thomas Vinterberg
Hrají: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp,
Lasse Fogelstrøm
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD

Čtyřicetiletý Lucas se nedávno rozvedl a začíná žít nový život.
Má přátele, novou práci, přítelkyni a pohodový vztah s dospí-
vajícím synem. Tuto porozvodovou idylu záhy naruší jedna
nahodilá lež, která se rychle začíná šířit v komunitě jeho přátel. Obavy a nedůvěra
se vymknou kontrole a vesnice propadne podivné hysterii. Lukas musí uhájit svou
čest a později v kolektivní štvanici i holý život…¨

7
Hugo a jeho velký objev

(dobrodružný, rodinný) 73 %

USA, 2012, 126 min
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Asa Butterfield, Chloe Moretz, Ben Kingsley, Jude Law,
Sacha Baron Cohen
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray

Hugo Cabret 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.
Zvědavost přivede Huga k nerudnému prodavači mechanických hraček a od něj
i k jeho chráněnce, která 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?



8
Chlapectví

(drama) 77 %

USA, 2014, 166 min
Režie: Richard Linklater
Hrají: Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Ethan Hawke,
Patricia Arquette
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Nosič: DVD a Blu-ray

Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film plný krásy
a lidskosti. Chlapectví je výjimečný film. Příběh o dospívání
jednoho obyčejného kluka chtěl režisér Richard Linklater (Před
soumrakem, Před půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i proto
na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž
sestava herců a tvůrců, aby natočila další střípek do jedné životní mozaiky.
Výsledkem je snímek, který je neobyčejný svou obyčejností a také tím, jak
neuvěřitelně pestrou škálu emocí dokáže ze svých diváků vydolovat.

9
Jak jsme hráli čáru

(dobrodružný, rodinný) 63 %

ČR / Slovensko, 2014, 102 min
Režie: Juraj Nvota
Hrají: Milan Lasica, Libuše Šafránková, Richard Labuda,
Ondřej Vetchý, Szidi Tobias
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Na životě na československo-rakouském pomezí v 60. letech
minulého století ležela těžká deka, asi jako v každém
pohraničním pásmu. Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů,
protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho
prostřednictvím úřadů marně snaží získat. I proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby,
jak se přes čáru dostat, pro což má čím dál menší pochopení velitel místních
pohraničníků. Malý Petr kvůli dobrodružným výpravám, rvačkám se spolužáky
a prvním láskám atmosféru doby a místa tolik nevnímá, ale jak se 60. léta chýlí
ke konci a poměry v zemi se dramaticky mění, otevře se nakonec i před Petrem
vysněná cesta přes hranice. Vyrazit na ni ale znamená ztratit prarodiče, kamarády
a nezapomenutelná dobrodružství.



10
Sázka na nejistotu
(drama, životopisný,

komedie)
76 %

USA, 2015, 130 min
Režie: Adam McKay
Hrají: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt
Přístupnost: mládeži do 15 nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

Sázka na nejistotu vypráví příběh čtyř outsiderů, kteří všechny
vlky z Wall Street proměnili v obětní beránky. Tihle čtyři byli
jediní, kdo si spočítal, že světová ekonomika nemůže růst do
nekonečna. Vsadili na jednu kartu, srazili banky na kolena
a krutě se napakovali. V roce 2005 jste mohli v Americe dostat
stoprocentní hypotéku na luxusní vilu s dvaceti ložnicemi a bazénem a nikdo se vás
neptal, jestli ji dokážete a máte z čeho splácet.

11
Klub poslední naděje

(drama) 82 %

USA, 2013, 117 min
Režie: Jean-Marc Vallée
Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD

Píše se rok 1985. Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron
se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá více než
30 dnů života. Doktoři si s nemocí nevědí rady a tak víceméně
dokážou poradit jediné – pošlou Rona domů umřít. Ale Ron
se pouští do bitvy o život s lékaři, farmaceutickými firmami, úředníky a hledá cestu
jak přežít. Vyráží do Mexika, kde hledá alternativní možnosti léčby a jeho šancí
se stane mezinárodní černý trh s léky. A protože nemá co ztratit, začne léky pašovat
do USA. Zvláštního spojence Ron najde v Rayonovi, transsexuálovi, který má stejnou
touhu po životě i stejnou diagnózu.



12
Lásky čas

(romantická komedie) 81 %

USA, 2013, 123 min
Režie: Richard Curtis
Hrají: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete
jí říct větu, po které se do vás nadosmrti zamiluje. V drtivé
většině případů to poděláte. Tim, hrdina romantické komedie
Lásky čas, má to štěstí, že tyhle zásadní životní momenty může
opakovat. Dokud nebudou naprosto dokonalé. Richard Curtis,
scenárista a režisér Lásky nebeské, jenž je zároveň autorsky podepsaný pod
komediemi Notting Hill či Čtyři svatby a jeden pohřeb stvořil další z nezapomenu-
telných kousků, při kterém vám bude zatraceně dobře.

13
Lorax

(animovaný) 60 %

USA, 2012, 86 min
Režie: Chris Renaud
V českém znění: Tomáš Juřička, Otakar Brousek
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray

Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdický strom
a na světě už žádné opravdické stromy nejsou? Lorax je živelná
smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel, kterou
budou děti milovat. A jestli si pak začnou o trochu víc vážit
stromů, tak to budou jistě body navíc.



14
Méďa 2

(komedie) 71 %

USA, 2015, 115 min
Režie: Seth MacFarlane
Hrají: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Liam Neeson,
Morgan Freeman
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

Mimořádně úspěšná komedie Méďa názorně předvedla,
že když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru
týče. Dobrou, i když možná i lehce znepokojující zprávou je,
že v pokračování se Méďa Ted vydává v doprovodu parťáka
Johnnyho ještě o pár kroků dál. Dobré příběhy končí svatbou, ten náš jí začíná.
Urostlé a blonďaté pokladní Tami-Lynn nevadí, že je její manžel chlupatý po celém
těle a navíc měří o metr a půl míň než ona. On by jí na oplátku chtěl dopřát miminko,
jenže jaksi technicky… plyšák a lidská bytost… Nakonec se rozhodnou pro umělé
oplodnění.

15
Mimoni

(animovaná komedie) 64 %

USA, 2015, 91 min
Režie: Pierre Coffin, Kyle Balda
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray

Představte si, že Mimoni, tito dobráci od kosti, vidí
odnepaměti smysl své existence v posluhování tomu
největšímu darebákovi široko daleko. Kdykoliv shodou
náhod, ke kterým často přispívali oni sami, o svého pána
přišli, hned si hledali dalšího. A tak to šlo celá staletí,
od Tyranosaura Rexe, přes hraběte Drákulu a císaře Napoleona až do okamžiku, kdy
žádného nového padoucha najít nedokázali a upadli do hluboké deprese. Navíc
se v onen tragický moment nalézali v zemi věčného sněhu a ledu. Naštěstí se v jejich
středu zjevili tři hrdinové – hrdý Kevin, hladový Stuart a lehce vystresovaný Bob.
Ti vyrazili do světa, aby všem svým mimoňským kamarádům vrátili smysl života.



16
Mission:

Impossible – Národ grázlů
(akční thriller)

78 %

USA, 2015, 132 min
Režie: Christopher McQuarrie
Hrají: om Cruise, Jeremy Renner, Rebecca Ferguson,
Simon Pegg, Alec Baldwin
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

Ethan Hunt je zvyklý vyrážet na mise, jejichž úspěšné splnění
je nemožné a jde znovu po krku těm největším grázlům
současného světa. Úředníkům se ale poněkud zajídají
neortodoxní pracovní metody tajné vládní služby IMF
(Impossible Mission Force), proto ji rozpustí a Ethana chtějí hnát k zodpovědnosti.
Mezitím se začíná o slovo hlásit mýtická organizace Syndikát, jejímiž členy jsou zběhlí
tajní agenti. Jejím cílem je prostřednictvím řízených teroristických útoků zavést
trochu jiný světový pořádek. Ačkoliv Hunt nemá pro akci proti Syndikátu oficiální
pověření a pohybuje se v ilegalitě, shromáždí své zkušené parťáky a pokusí se tyto
profesionální teroristy zastavit.

17
Nezlomný

(válečný, drama) 70 %

USA, 2015, 137 min
Režie: Angelina Jolie
Hrají: Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

Životní příběh slavného amerického olympionika, letce,
trosečníka a válečného zajatce Louise Zamperiniho je neuvěři-
telný. Jako malý kluk byl pěkný sígr, ale dotáhl to až
do amerického olympijského týmu na hry v Berlíně v roce
1936, kde jako běžec ohromil i Hitlera. O pár let později
ohromoval jeho spojence jako člen posádky amerického
bombardéru operujícího v jižním Pacifiku. Když během jedné záchranné operace
jeho stroj spadl do oceánu, strávil více než měsíc v záchranném člunu, pak ho
zachránila japonská loď. Zamperini se ocitl v zajateckém táboře, který připomínal
peklo na zemi. Už tak těžké podmínky k životu se Louisovi ještě zhoršily, když se jeho
věznitelé dozvěděli, že je to slavný sportovec. Chtěli ho zničit, chtěli ho zlomit. Jenže
on byl prostě nezlomný.



18
Norman a duchové
(animovaná komedie) 65 %

USA, 2012, 93 min
Režie: Chris Butler, Sam Fell
V českém znění: J. Köhler, M. Draxler, O. Brousek ml.
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray

Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho přepadne horda
zombíků? Neohrožený hrdina se jmenuje Norman. Je mu
jedenáct, ujíždí na hororech a rád si povídá s mrtvou babičkou.
Norman má totiž jednu zvláštní schopnost, řekněme šestý
smysl. Vidí duchy a umí se s nimi na lecčems dohodnout. To se
v aktuální, velmi prekérní situaci může náramně hodit. Normanův život nabere zcela
netušený směr, když mu podivínský strýc prozradí, že městečko co nevidět stihne
pradávná kletba a že právě on ji může díky svým záhrobním komunikačním
schopnostem zastavit.

19
Všechny cesty

vedou do hrobu
(komedie)

65 %

USA, 2014, 116 min
Režie: Seth MacFarlane
Hrají: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson,
Neil Patrick Harris, Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

Jak může normální člověk přežít na Divokém západě
v 19. století? Na místě, kde Zubatá číhá doslova na každém
kroku? A jak tam může přežít chronický posera s panickou
hrůzou ze smrti? Stvořitel komediálního hitu Méďa, Seth
MacFarlane protentokrát odhodil měkoučký plyš a v další pekelně zábavné jízdě vám
naservíruje příběh, díky němuž poznáte pravý význam slovního spojení „ukrutná
sranda“. Stejně jako u Médi, ani v komedii Všechny cesty vedou do hrobu se
MacFarlane ve snaze pobavit diváka nezastavil před ničím, takže některé scény
budou skutečně nezapomenutelné.



20
Straight Outta Compton

(hudební drama) 82 %

USA, 2015, 147 min
Režie: F. Gary Gray
Hrají: O´Shea Jackson, Corey Hawkins, Jason Mitchell,
Paul Giamatti, Aldis Hodge
Přístupnost: do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

Ulice kalifornského Comptonu bývaly jedním z nejnebezpeč-
nějších míst v Americe. Právě tady, v místě, jehož život řídily
drogové gangy a pravidelné policejní šťáry, se narodila pětice
kluků, kteří odsud dokázali vypadnout. Ze své frustrace,
nenávisti a naštvání se rozhodli vyzpívat. Stvořili žánr zvaný „gangsta rap“ a skupinu
N. W. A., která patří k nejkontroverznějším hudebním sestavám historie. Režisér
F. Gary Gray o ní natočil nekompromisní životopisné drama plné skvělé muziky
a ostrých textů.

21 Skautův průvodce
zombie apokalypsou

(komedie, horor)

66 %

USA, 2015, 89 min
Režie: Christopher Landon
Hrají: Tye Sheridan, Logan Miller, Joey Morgan, Sarah Dumont,
David Koechner
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

Tři skauti a dlouholetí přátelé spojují své síly s drsnou
servírkou, aby se stali tím nejnepravděpodobnějším týmem
hrdinů. Když jejich město zpustoší invaze oživlých mrtvol,
je na čase složit toho nejdůležitějšího bobříka ze všech
a pomocí skautských dovedností zachránit lidstvo před zombie zkázou.



Bioscop

22
Americký zločin

(thriller) 83 %

USA, 2007, 97 min
Režie: Tommy O‘Haver
Hrají: Ellen Pageová, Hayley McFarlandová, Nick Searcy, Romy
Rosemontová, Catherine Keenerová
Přístupnost: do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

Na počátku byl krutý trest, na konci ještě horší zločin.
První případ otřesného týrání dítěte, který prorazil hradbou
mlčení na veřejnost, komentoval žalobce Leroy New slovy:
„Tohle je ten nejodpornější zločin v historii státu Indiana“.
V působivém snímku Tommyho O'Havera si Catherine Keener
zahrála zdánlivě obyčejnou ženu v domácnosti Gertrudu
Baniszewskou, která ve sklepě svého domu vězní a mučí dospívající dívku v podání
Ellen Page. Jejich postavy budou rezonovat v myslích diváků ještě dlouho poté,
co zhasnou světla v sále. Jednu z rolí ve filmu také ztvárnil Bradley Whitford.

23
Asterix: Sídliště bohů

(animovaný, dětský) 75 %

Francie, 2014, 85 min
Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy
Hrají: Alain Chabat, Laurent Lafitte, Géraldine Nakache,
Alexandre Astier
Přístupnost: přístupný všem
Nosič: DVD
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů...
Celá?!? Ale kdeže! Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég
a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka
nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku
slavného římského orla a odolává jeho válečným výpadům.
Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit
jednou provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v podobě
monumentálních římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní vykácení lesů
a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních paneláků)... Ale rozhodně s honosným
názvem – Sídliště Bohů. Jenže Asterix a Obelix svou malou vesnici, ukrytou
v hlubokém lese, oplývajícím chutnými divočáky, nadevše milují. Přece nedopustí,
aby se z jejich milovaného domova stal pouhý turistický skanzen. Musejí nabrousit
veškerý svůj důvtip a pokusit se prohnaného Caesara v této podlé bitvě porazit…
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Až vyjde měsíc

(komedie, drama) 73 %

USA, 2012, 90 min
Režie: Wes Anderson
Hrají: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Kara Hayward,
Jared Gilman
Přístupnost: přístupný všem
Nosič: DVD a Blu-ray
Příběh roztomile svérázné komedie „Až vyjde měsíc“ se
odehrává v 60. letech 20. století na romantickém pobřeží Nové
Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba spojuje stejný
problém: se svým okolím si nerozumí, ale myslí si, že o světě
dospělých vědí vše. Na první pohled se do sebe zamilují.
Uzavřou tajnou dohodu a připravují velkolepý plán. Po roce
od jejich prvního setkání společně utečou do divočiny. Jejich zmizení obrátí život
poklidného městečka vzhůru nohama. Pod vedením místního šerifa (Bruce Willis)
zahajují obyvatelé rozsáhlé pátrání po dvojici malých uprchlíků. Kromě rodičů (Bill
Murray, Frances McDormand) mladé dívky, se po jejich stopách vydávají i místní
skautský vedoucí (Edward Norton) s celým oddílem nadšených skautů, sociální
pracovnice (Tilda Swinton) a další výstřední dobrovolníci…

25 Colette
(drama, historický) 66 %

ČR / Slovensko / Nizozemsko, 2013, 125 min
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Clémence Thioly, Jiří Mádl, Eric Bouwer, Ondřej Vetchý,
Petr Vaněk, Michal Dlouhý
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD
Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické židovky
Colette vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti,
o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží..
V osvětimském koncentračním táboře se před námi odhaluje
nelítostný svět každodenního boje o přežití. Vládne tu přísná
hierarchie i mezi samotnými vězni. Obchoduje se se vším,
co může zachránit život, nebo alespoň na chvíli oddálit smrt. Židovka Colette přijíždí
do Osvětimi transportem z Belgie. Vězeň Vili jí poradí, co má říci při selekci, a tím
ji zachrání před smrtí v plynové komoře. Colettiny krásy si brzy všimne fanatický
důstojník SS Weisacker a zaměstná ji ve své dílně. Nezadržitelně propadá jejímu
kouzlu a zároveň se opájí krutostí a mocí nad životem a smrtí rasově méněcenné
bytosti. Navzdory každodennímu utrpení se Vili a Colette sbližují. Láska jim dodává
sílu snášet peklo koncentračního tábora. V zoufalém boji o život společně naplánují
riskantní útěk...
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Vrtěti ženou

(komedie, historický) 72 %

Velká Británie / Francie / Německo / Lucembursko, 2011, 100 min
Režie: Tanya Wexler
Hrají: Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Rupert Everett,
Felicity Jones
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD
Pokrokoví lékaři nemají na konci 19. století v prudérní Anglii
na růžích ustláno. Jedním z nich je i mladičký doktor Mortimer
Granville, který nastoupil jako asistent londýnského lékaře
Roberta Dalrympleho, odborníka na léčbu ženské hysterie.
Jako lék používají „ruční masáž“, která se u pacientek setkává
s nemalým nadšením. Mortimera však kvůli množství práce
začnou trápit silné křeče v rukou. Pomoc najde u svého pokrokově smýšlejícího
přítele, lorda Edmunda, který propadl kouzlu nového vynálezu – elektřině. Jeho plán
na elektřinou poháněné „oprašovátko“ vnukne Mortimerovi originální nápad. Vrtěti
ženou je svěží romantická komedie o překvapivém, ale pravdivém vzniku prvního
elektricko-mechanického vibrátoru a o tom, že hysterii není nutno léčit návštěvou
lékaře.
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Tři dny ke svobodě

(drama, thriller) 81 %

USA, 2010, 128 min
Režie: Paul Haggis
Hrají: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Moran Atias, Jason Beghe
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

Život se zdá být pro Johna Brennana (Russell Crowe) perfektní
až do chvíle, kdy je jeho žena Lara (Elizabeth Banksová)
zatčena kvůli vraždě, kterou údajně nespáchala. Tři roky, než
padne rozsudek, se John snaží udržet rodinu pohromadě,
vychovává jejich syna Luka (Ty Simpkins) a učí na univerzitě.
Mezitím usilovně pátrá po každém dostupném důkazu, aby
dokázal, že je jeho žena nevinná. Po zamítnutí posledního odvolání začne mít Lara
sebevražedné sklony a John se rozhodne pro jediné možné řešení: pomoci své ženě
uprchnout z vězení. Nechce se nechat odradit tím, že je bez šance, ani tím, že s tím
nemá žádné zkušenosti a snaží se vymyslet a propracovat plán útěku. Ponoří se do
nebezpečného a neznámého světa a skutečně riskuje vše pro ženu, kterou miluje.
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Tři bratři
(pohádka) 55 %

ČR / Dánsko, 2014, 90 min
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula,…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají
do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli
předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako
kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve 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.
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Fotograf

(tragikomedie) 62 %

ČR, 2015, 133 min
Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Karel Roden, Marie Málková, Zuzana Vejvodová,…
Přístupnost: mládeži do 15 nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám
turbulentního života hlavního hrdiny, člověka, který je obdařen
nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny
tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu,
zástupy obdivovatelů i osamocení. Středem Janova života vždy
byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu, nezřídka postavy
až pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly v  soukromí. Dcery, manželky, milenky,
sexuální přítelkyně, intelektuální obdivovatelky. Jedny nezištně milující a oddané,
jiné podváděné a zhrzené, další sdílející s rozkoší jeho bouřlivý život. Ale i takové,
které s proslulým umělcem toužily spojit svou budoucnost, posedlé touhou zkrotit
jeho svobodomyslnost, sdílet s ním jeho majetek, talent i geny. Exempláře všech
těchto ženských typů jsou pikantním kořením mimořádného filmu, který je příjemně
hořkou komedií s erotickými prvky.
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Iracionální muž

(drama, mysteriózní) 66 %

USA, 20015, 96 min
Režie: Woody Allen
Hrají: Joaquin Phoenix, Emma Stoneová, Joe Stapleton, Nancy
Carroll, Allison Gallerani
Přístupnost: mládeži do 15 nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray
Uznávaný profesor filozofie Abe Lucas je už víc než rok
emocionálně na dně. Nemůže psát, nemůže dýchat, nemůže
si vzpomenout na smysl života, z ničeho se nedokáže radovat.
Cokoliv kdy zkusil, mu nepřináší uspokojení. Jeho jediným
spolehlivým přítelem je alkohol. Abe přijíždí učit na fakultu do
malého městečka. Brzy se zaplétá se dvěma ženami. Osamělá
profesorka Rita od něj očekává záchranu z jejího nešťastného manželství. Jeho
nejlepší studentka Jill se okouzlená stává jeho nejbližší kamarádkou. Pro Jill je Abova
rozervaná umělecká duše a exotická minulost přímo neodolatelná. Jeho labilita
ji fascinuje a přitahuje. Přesto, když se Jill snaží jejich přátelství změnit v romantický
vztah, Abe ji stroze odmítá. Při jednom obědě vyslechnou Abe a Jill zvláštní
konverzaci cizích lidí u vedlejšího stolu. Tento okamžik Abea změní a on si začne
plnými doušky vychutnávat život…
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Jasmíniny slzy

(drama, romantický) 71 %

USA, 2013, 98 min
Režie: Woody Allen
Hrají: Cate Blanchettová, Joy Carlinová, Richard Conti, Glen
Caspillo, Alec Baldwin
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray
Příběh ženy, která se ocitá v těžké životní krizi, a tak odjíždí
z New Yorku hledat východisko do slunného San Franciska.
Jasmine je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má
vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství
s bohatým podnikatelem Halem i bezstarostný život se v jediný
okamžik rozpadnou na kousky. Jasmine se stěhuje ke své sestře
Ginger v San Francisku. Jenže útěk z pohádkového stereotypu není tak jednoduchý.
Jasmine s nechutí přijímá práci recepční v zubní ordinaci, kde přitahuje nechtěnou
pozornost svého šéfa. Přes všechno si hodlá i nadále zachovat aristokratické
způsoby, je emocionálně na dně a jejím nejlepším přítelem je koktejl antidepresiv
a alkoholu. Když potkává Dwighta, který je uchvácen její krásou, oduševnělostí
a stylem, má dojem, že nachází novou životní cestu. Jenže co vlastně od svého života
očekává?
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Kick-ass

(komedie) 80 %

USA, 2010, 106 min
Režie: Matthew Vaughn
Hrají: Aaron Johnson, Chris Mintz-Plasse, Chloe Moretz,
Nicolas Cage
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

Teenager Dave Lizewski (Aaron Johnson) nevyniká žádnými
zvláštními schopnostmi. Jediné co ho baví, jsou komiksy. Ty ho
taky inspirují natolik, že se rozhodne stát se superhrdinou!
Bohužel mu k tomu ale chybí to nejdůležitější – nadpřirozené
schopnosti… To ho ale nemůže odradit a jako každý správný
superhrdina si vybírá přezdívku, Kick-Ass. Dave ale není jediným superhrdinou
v tomto prostoru. Nebojácné a dobře secvičení duo otce s dcerou Big Daddy (Nicolas
Cage)  a Hit Girl (Chloe Grace Moretz) také bojuje s kriminálními živly a postupně
se jim i daří omezovat „království“ místního padoucha Franka D´Amica. Film je plný
akcí, drsnými fóry, ironií a černým humorem. Cynismus,  drzost a provokace jsou zde
na prvním místě.
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Mafiánovi
(komedie) 65 %

USA, Francie, 2013, 111 min
Režie: Luc Besson
Hrají: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones,
Dianna Agron
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

Pro někoho zločinci, pro ně rodina… Kdysi měl všechny
a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský
boss Giovanni Manzoni, jeho rázná manželka Maggie a jejich
dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni
do programu na ochranu svědků. Žít životem spořádaných
občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent FBI Stansfield je musí opět přestěhovat,
protože mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém udavači s jasným cílem. A tak se
z nich tentokrát stávají Blakeovi a jejich novým domovem malé, ospalé městečko v
Normandii. Jenže staří psi se novým kouskům učí těžko. Jejich chování a zvyklosti
jsou pro život v utajení překážkou. Tahle rodinka má mafiánství prostě v krvi.
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Mary a Max

(animovaný, komedie) 85 %

Austrálie, 2009, 89 min
Režie: Adam Elliot
Hrají: Toni Collette, Philip Seymour Hoffman, Eric Bana,
Barry Humphries
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD

Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje
tento animovaný příběh, který vypráví o přátelství dvou zcela
odlišných lidí, kteří se znají jen prostřednictvím svých dopisů.
Mary Daisy Dinkle, baculaté osmileté holčičky žijící
na předměstí australského Melbourne a Maxe Horowitze,
velmi obézního čtyřiačtyřicetiletého Žida žijícího v pulsujícím New Yorku, trpícího
Aspergerovým syndromem. Film sleduje Maryino dospívání a Maxův přechod
ze středního k pozdnímu věku a objevuje mezi nimi silné pouto, které překoná
o hodně víc než obvyklé kamarádské vzestupy a pády. Mary a Max nás vedou cestou
neobyčejného přátelství, které musí čelit autismu, taxidermii, psychiatrii,
alkoholismu, obezitě, kleptománii, sexuálním rozdílům, důvěře, kopulujícím psům,
náboženským rozdílům, agorafobii a mnoha dalším životním překvapením.
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Nanga Parbat

(drama, dobrodružný,
životopisný)

72 %

Německo, 2010, 104 min
Režie: Joseph Vilsmaier
Hrají: Florian Stetter, Andreas Tobias, Karl Markovics,
Sebastian Bezzel
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Bratři Reinhold a Günter Messnerovi si už v dětství stanovili
vysoký cíl – vylézt na Nanga Parbat, přes 8000 metrů vysokou
„Nahou horu“ v Himalájích. V roce 1970 je to pro tehdy 25
a 23 let staré bratry stále daleko. Pod vedením šéfa expedice
Karla Marii Herrligkoffera chtěla elita mezinárodních horolezců
dobýt vrchol. Výstupová cesta vedla legendární Rupálskou stěnou, nejvyšší skalní
stěnou na světě. Navzdory špatné předpovědi počasí se Reinhold (Florian Stetter)
rozhodl lézt sám na vrchol. Méně zkušený Günter (Andreas Tobias) následoval
staršího bratra. Poté dostal výškovou nemoc a se sestupem začal boj o život.



36
Obhájce

(krimi, drama) 80 %

USA, 2011, 118 min
Režie: Brad Furman
Hrají: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

V thrilleru OBHÁJCE ztvárnil Matthew McConaughey roli
Michaela, „Micka“, Hallera, charismatického trestního advokáta
v Los Angeles, jehož kanceláří je zadní sedadlo vozu Lincoln
Continental. Po tom, co většinu své kariéry strávil obranou
drobných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní
případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills (Ryan
Phillippe), který je obviněn z pokusu vraždy. To, co se
ze začátku jeví jako jasný případ s velkým finančním výnosem,
se rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace a krizi Hallerova svědomí.
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Otcové a dcery

(drama) 75 %

USA / Itálie, 2015, 116 min
Režie: Gabriele Muccino
Hrají: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul,
Diane Kruger
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

Jack Davis (Russell Crowe) se musí po tragické smrti své
manželky sám postarat o jejich pětiletou dcerku Katie (Kylie
Rogers). Jack je slavný spisovatel, držitel Pulitzerovy ceny, který
trpí depresemi a duševní poruchou. Po smrti ženy svádí boj
nejen sám se sebou, ale i s výchovou Katie. O 25 let později. V dospělosti Katie
(Amanda Seyfried) žije se svým přítelem Cameronem (Aaron Paul) na Manhattanu.
Jejich vztah se potýká s problémy. Amanda bojuje s vnitřními démony, kteří
ji pronásledují od jejího problematického dětství. Film Otcové a dcery zachycuje
vztah dítěte a rodiče, kteří se v průběhu let odcizili. Přes staré křivdy a rány, které
během života utržili, se snaží znovu k sobě najít cestu…



38
Půlnoc v Paříži

(komedie, romantický,
fantasy)

77 %

USA / Španělsko, 2011, 94 min
Režie: Woody Allen
Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard,
Kurt Fuller
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray

Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který
se má na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil
je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by
se sem po svatbě přestěhovat. 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.
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REC

(horor, thriller) 77 %

Španělsko, 2007, 78 min
Režie: Jaume Balagueró, Paco Plaza
Hrají: Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge Serrano,
Pablo Rosso, David Vert
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD

Reportéři malé televizní stanice dokumentují průběh noční
směny na hasičské stanici. V přímém přenosu vysílají reportáž
o profesionálech, kteří pracují, zatímco ostatní lidé spí.
Při prvním nočním výjezdu mají hasiči vyprostit starou paní,
která se nemůže dostat ven z bytu. Zpočátku rutinní akce se ale vyvíjí naprosto
nečekaně. V domě je cosi ďábelského, co se vymyká veškeré kontrole. Hasiči jsou
spolu s televizním štábem uvězněni uvnitř a jejich konfrontace s neznámem, které
zabíjí, je nevyhnutelná. Hlavní je najít si úkryt, přežít a dostat se ven z domu.
Ať se děje, co se děje, kamera stále točí. Až do poslední chvíle...
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Rivalové

(drama, akční, životopisný) 90 %

USA / Velká Británie / Německo, 2013, 123 min
Režie: Ron Howard
Hrají: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alexandra
Maria Lara
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky
a nezkrotná touha po vítězství. Závody Formule 1 jsou místem,
kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích
spolu soupeří dva odvěcí rivalové. 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...

41
Temné kouty

(thriller, mysteriózní) 61 %

USA / Velká Británie / Francie, 2015, 113 min
Režie: Gilles Paquet-Brenner
Hrají: Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nicholas Hoult,
Andrea Roth
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

Minulost je minulostí… Dokud tě nedostihne. Sedmiletá Libby
Dayová jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. Matka
a sestry byly zavražděny během rituálního satanského obřadu
přímo před jejíma očima. Za strašlivý zločin byl na základě
Libbyina svědectví odsouzen na doživotí její bratr Ben. O 30 let
později se na Libby obrátí tajný spolek s názvem Kill Club, který prošetřuje známé
zločiny. Nutí ji přezkoumat události oné noci a znovu otevřít kapitolu života, ke které
se již nikdy nechtěla vracet. Na povrch vyplouvají skutečnosti, které vnášejí trhliny
do jejího tehdejšího svědectví. Libby začíná pochybovat o pravdivosti věcí, které jako
dítě viděla. Znovu otevírá hluboko pohřbené vzpomínky na tragickou minulost.



42
Babovřesky 3

(komedie) 21 %

ČR, 2015, 103 min
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé
dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní
poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat
v Babovřeskách. Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků
Horáčkové... Do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho
manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může poslat všech sedm
místních drben k moři... Akce „likvidace bab“ začíná. A nad tím vší bdí nový farář,
který přijel do vesnice nahradit páter Petra..

43
Králové hor

(drama) 80 %

Rakousko, 2015, 97 min
Režie: Gerardo Olivares, Otmar Penker
Hrají: Jean Reno, Manuel Camacho, Tobias Moretti, Eva Kuen
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

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.



Falcon

44
Star Wars:

Síla se probouzí
(sci-fi, dobrodružný)

79 %

USA, 2015, 136 min
Režie: J. J. Abrams
Hrají: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver,
Daisy Ridley…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás
znovu přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí
na plátna kin filmem Star Wars: Síla se probouzí. Snímek
představuje návrat ke kořenům původní ságy, ať už pro návrat
původních postav staré trilogie a jistou dávkou nostalgie, tak
pro skloubení moderních digitálních efektů s hojně zapojenými efekty praktickými.
Příkladem skutečně fungující model astrodroida BB-8.

45
Ztraceni v Mnichově

(komedie, drama) 73 %

ČR, 2015, 105 min
Režie: Petr Zelenka
Hrají: Martin Myšička, Jana Plodková, Tomáš Bambušek, Marek Taclík,
Jitka Schneiderová…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD a Blu-ray

Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi,
se na pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze
jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem
dodnes opakuje některé důležité věty a prohlášení. Papouška za dramatických
okolností unese český novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací
Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál.



46
Hodný dinosaurus

(animovaný, rodinný) 66 %

USA, 2015, 101 min
Režie: Peter Sohn
Dabing: Jan Vondráček, Tereza Bebarová, Matěj Převrátil, Lukáš
Pavlásek…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Animovaný film „Hodný dinosaurus“ si pohrává s otázkou:
Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi,
naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Pixar
Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa
dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou,
ale překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že je schopen
velkých činů.

47
Muž na laně

(drama, životopisný) 74 %

USA, 2015, 124 min
Režie: Robert Zemeckis
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kinglsey, James Badge Dale,
Ben Schwartz…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jediný člověk
přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového
obchodního centra, a v jeho stopách se již nikdy nikdo nebude
mít možnost vydat. Petit pod vedením svého mentora Papa
Rudyho (Ben Kingsley) je se svými společníky a za asistence netradiční skupiny
dobrovolníků z celého světa nucen překonávat nepopsatelné problémy a vypořádat
se se zradami, neshodami i bezpočtem rizik, která uskutečnění celé akce ohrožují,
mají-li mít šanci realizaci svého bláznivého plánu správně zorganizovat a následně
také provést.



48
Pixely

(komedie, akční) 59 %

USA, 2015, 106 min
Režie: Chris Columbus
Hrají: Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží video-
záznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí
na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty
ze zmíněných videoher. Prezident Will Cooper (Kevin James)
je nucen vyzvat na pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství
a nepřekonatelného hráče videoher Sama Brennera (Adam Sandler), jenž v současné
době provádí instalace domácích kin, aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů
(Peter Dinklage a Josh Gad) s cílem vetřelce porazit a zachránit tak naši planetu.
Připojuje se k nim také podplukovnice Violet Van Pattenová (Michelle Monaghan),
specialistka, která hráčům dodává jedinečné zbraně, určené k boji s mimozemšťany.

49
Velká šestka
(animovaný) 81 %

USA, 2015, 108 min
Režie: Don Hall, Chris Williams
Dabing: Kamil Halbich, Ondřej Havel, Ladislav Županič,
Táňa Vilhelmová…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství
o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro
Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůže mu
v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich
kamarádi: dívka Go Go Tamago, vyhledávající adrenalinové zážitky, čistotou posedlý
Wasabi No-Ginger, sličná chemička Honey Lemon a jejich fanda Fred. Když se parta
kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed nebezpečné hry, kterou kdosi
rozehrál v ulicích San Fransokya, Hiro se obrátí na svého nejbližšího kamaráda
– robota jménem Baymax, a přetvoří svou partu přátel na high-tech hrdiny
odhodlané vyřešit vzniklou záhadu.



50
Ant-Man

(sci-fi, dobrodružný) 75 %

USA, 2015, 117 min
Režie: Peyton Reed
Hrají: Paul Rudd, Michael Douglas, Michael Peña, Evangeline
Lilly…
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou
schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit
svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému
mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi (Michael Douglas)
ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku
Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují. Pym a Lang jsou tváří
v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést
rafinovanou loupež, která zachrání celý svět.

51
V hlavě

(animovaný, dobrodružný) 81 %

USA, 2015, 94 min
Režie: Pete Docter
Dabing: Ivana Korolová, Zuzana Slavíková, Michal Bumbálek,
Pavel Tesař…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: POUZE Blu-ray

Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, která
je vytržena ze svého starého života na americkém
Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému
zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou
výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána svými
emocemi – Radostí (Amy Poehler), Strachem (Bill Hader), Hněvem (Lewis Black),
Znechucením (Mindy Kaling) a Smutkem (Phyllis Smith). Emoce žijí v Řídícím centru,
centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních
dní. Jak se Riley se svými emocemi společně pokoušejí vyrovnat s problémy nových
začátků v San Franciscu, propuká v Řídícím centru zmatek. Ačkoliv se Radost, Rileyina
hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší zachovat všem pozitivní myšlení, objevují se
mezi jednotlivými emocemi neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádat s novým
městem, domovem a školou.



52
Kobry a užovky
(drama, komedie) 77 %

ČR, 2015, 111 min
Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek, Lucie Polišenská,
Lucie Žáčková…
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD

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 sebou něco udělat. Naskytne se mu
šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho 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, objeví se Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou lekci,
situace se ale vymkne kontrole.

53
Popelka

(pohádka, romantický) 74 %

USA / Velká Británie, 2015, 114 min
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden, Helena
Bonham-Carter…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž
otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého
tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše (Cate
Blanchett) a jejím dvěma dcerám Anastázii (Holliday Grainger)
a Drizele (Sophie McShera) chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém
novém domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že
je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny. Zanedlouho se z ní stane
obyčejná služka, věčně umouněná od popela, které ostatní posměšně říkají Popelka.
Navzdory krutostem, kterým je nucena čelit, ale Elka neztrácí naději a je rozhodnuta
řídit se posledním přáním své matky, aby vždy byla „odvážná a laskavá“.



54
Pořád jsem to já

(drama) 78 %

USA, 2014, 100 min
Režie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland
Hrají: Julianne Moore, Kristen Steward, Kate Bosworth, Alec
Baldwin…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí,
je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat
slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy
choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich
vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat
stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující…

55
Whiplash

(drama, hudební) 85 %

USA, 2014, 107 min
Režie: Damien Chazelle
Hrají: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní
o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní.
Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého
otce je rozhodnutý vystoupat až na samotný vrchol
nejprestižnější hudební konzervatoře. Jednoho večera
na Andrewa, který právě cvičí na bicí, narazí Terence Fletcher, dirigent, proslavený
svým učitelským talentem ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami.
Ačkoliv si spolu toho večera příliš mnoho nesdělí, probudí Fletcher v Andrewovi
touhu dosáhnout svého cíle…



56
Zloba – Královna

černé magie
(fantasy, dobrodružný)

73 %

USA / Velká Británie, 2014, 97 min
Režie: Robert Stromberg
Hrají: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Snímek Zloba – Královna černé magie vypráví dosud
nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického
snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959,
a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že
se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen. Královna Zloba,
hnaná touhou po pomstě a urputnou snahou udržet si trůn, uvrhne na novorozenou
dcerku lidského krále krutou kletbu. Jak princezna roste, ocitá se přímo v samém
středu narůstajícího konfliktu mezi lesním královstvím, které si zamilovala, a lidským
královstvím, ze kterého pochází. Zloba si uvědomuje, že princezna může být klíčem
k míru mezi oběma říšemi a je tak nucena k nemilosrdným činům, které oba světy
navždy změní.

57
Nespoutaný Django

(western, drama,
dobrodružný)

88 %

USA, 2012, 165 min
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry
Washington, Samuel L. Jackson
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný
Nosič: DVD a Blu-ray

Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama
z období před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním
hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky nájemnému
lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede
dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít
ženu, kterou musel před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů však
netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého života.



58
Pojedeme k moři
(komedie, rodinný) 70 %

ČR, 2014, 90 min
Režie: Jiří Mádl
Hrají: Petr Šimčák, Jan Maršál, Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková…
Přístupnost: pro všechny
Nosič: DVD

Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane
k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film,
o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho
tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda Harise, který mu
pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale jen
do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepříjemné – např.
pravdu o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje anebo že mu jeho táta lže! Dvakrát
týdně tajně odjíždí místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš, i když má obavu,
že se dozví něco, co bude bolet, se rozhodne tomu přijít na kloub. Netuší, že narazil
na rodinné tajemství, které má mnohem hlubší kořeny, než se zprvu zdálo... Jeho
odhalení je šokující i čisté svou neokázalou jednoduchostí a lidskostí.



Aerofilm

59
Proti přírodě

(komedie, drama) 73 %

Norsko, 2014, 80 min
Režie: Ole Giæver
Hrají: Ole Giæver, Marte Magnusdotter Solem, Sivert Giæver
Solem,…
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD

Film Proti přírodě je cestou do drsné norské krajiny a do hlavy
třicátníka Martina, mladého otce a manžela. Martin vyráží sám
na víkendový výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované
myšlenky: nekompromisně upřímné postřehy o jeho spořáda-
ném maloměstském životě, o něm samotném i o lidech v jeho
okolí. Jeho názory a fantazie sahají od prostých dětinskostí až k hlubším dilematům
lidského života. Proti přírodě je přímočarý a humorný portrét muže, který se touží
vymanit ze zajetých kolejí.

60
Amy

(životopisný,
dokumentární)

80 %

Velká Británie, 2015, 128 min
Režie: Asif Kapadia
Hrají: Amy Winehouse, Mark Ronson, Tony Bennett,
Pete Doherty, Russell Brand, Natalie Cole, Jay-Z, Alicia Keys,
Beyoncé Knowles…
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Nosič: DVD a Blu-ray

Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem
Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním
světem a proč zemřela v pouhých 27 letech? Celovečerní
dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou
prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především
skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly aktuální události jejího
života. Vidíme Amy jako obyčejnou dívku s obrovským talentem a touhou zpívat,
jako zjevení ohromující hudební fajnšmekry, jako popovou hvězdu obletovanou
fanoušky i jako oběť manipulovanou manažery a pronásledovanou bulvárními
novináři, unikající k závislostem. Za známým mediálním obrazem ale odhalujeme
hlavně Amy, která skutečně touží jen po dvou věcech: opravdové lásce a hudbě.


