NABÍDKA ŠKOLNÍCH PŘEDSTAVENÍ
PREMIERE CINEMAS TEPLICE
NEJMODERNĚJŠÍ MULTIKINO V ČECHÁCH

Vážení pedagogové,
nejmodernější multikino v Čechách, Premiere Cinemas Teplice,
pro vás opět připravilo pestrou nabídku školních projekcí.

BONUSY POUZE PRO ŠKOLNÍ SKUPINY
Pro pedagogy je vstup zdarma, každý pedagog navíc za každých 20 žáků ve své skupině získá
1 VIP vstupenku pro soukromé využití (vlastní volba filmu, termínu a času promítání).
•
Pro školní skupiny je připraveno speciální výhodné menu v hodnotě 69 Kč (malý nápoj a malý popcorn).
•
Pro pedagogy káva zdarma.
•
Možnost promítání staršího filmu.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Zvýhodněné vstupné od 59 Kč (od 60 osob / ceny se liší podle stáří filmu a jsou určovány po dohodě
s filmovým distributorem) Minimální počet studentů 15
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: andrea.mrazova@premierecinemas.cz
Kontaktní osoba Andrea Mrázová
Aktuální nabídku filmů, které právě promítáme, naleznete
na našich internetových stránkách www.premierecinemas.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Premiere Cinemas Teplice, OC Galerie Teplice, náměstí Svobody, 415 01 Teplice
Více na www.premierecinemas.cz
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VYBRANÉ PREMIÉRY
Jurský svět: Zánik říše
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
Premiéra 21. 6. 2018
Od chvíle, kdy zběhlí dinosauři zničili zábavní park a luxusní
resort Jurský svět, uběhly už čtyři roky. Lidé Isla Nubar opustili a zanechali dinosaury jejich osudu. Když ale na ostrově
začne ožívat dosud spící sopka, pustí se Owen (Chris Pratt)
a Claire (Bryce Dallas Howard) do záchranné operace,
jejímž cílem je převézt dinosaury z ostrova do bezpečí.
Owenovým hlavním cílem je nalezení Blue, ještěra, kterého
vychoval, a Claire je chce zachránit z přesvědčení, že by
tihle živočichové neměli vymřít podruhé. Po příjezdu na
velmi nestabilní ostrov, na který prší láva, odhalí spiknutí,
které může planetu vrátit do prehistorických dob.

Avengers: Infinity War

Solo: A Star Wars Story
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy
Premiéra 24. 5. 2018
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve filmu Solo: Star Wars Story, zbrusu
novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo nejen
mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale
narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.

Ztratili jsme Stalina

Akční / Sci-Fi / Fantasy
Premiéra 26. 4. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou
desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští
spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit
mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.

Komedie
Premiéra 5. 4. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho skonu vypuká v řadách jeho nejbližších
naprostý zmatek a panika. Vždyť Lenin byl, je a bude
vždy živý. Proč by nemohl i Stalin? Během jeho života
se soustředili především na to, jak jej přežít. Začíná
boj o veškerou moc nad komunistickou říší, která do
této chvíle patřila jen a pouze brutálnímu diktátorovi.
Jedni kují pikle proti druhým a do toho společně organizují okázalý diktátorův pohřeb.

Operace Entebbe

Tomb Raider

Krimi / Drama / Thriller
Premiéra 29. 3. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Operace Entebbe je politický thriller inspirovaný
skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air
France na cestě z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů,
12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí radikálové Brigitte Kuhlman (Rosamund Pike) a Wilfred Bose (Daniel Brühl) společně se dvěma členy lidové fronty pro
osvobození Palestiny přinutí letoun přistát v Entebbe
v Ugandě. Požadují výkupné ve výši 5 milionů dolarů a
propuštění palestinských vězňů v Izraeli, jinak začnou
zabíjet rukojmí. Operace Entebbe byla jedna z největších a nejnákladnějších záchranných akcí v historii.

Premiere Cinemas Teplice, OC Galerie Teplice, náměstí Svobody, 415 01 Teplice
Více na www.premierecinemas.cz

Akční / Dobrodružný
Premiéra 15. 3. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Laře Croft (Alicia Vikander) je 21 let a právě zdědila obrovské
obchodní impérium. Její otec, bohatý šlechtic a známý dobrodruh, zmizel beze stopy, když byla ještě dítě. Od té doby se
marně snaží najít nějaký smysl svého života. Když si přečte
záhadný vzkaz, který jí otec zanechal, rozhodne se opustit
Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co se jejímu
otci doopravdy stalo. Vydá se po jeho stopách hledat legendární hrobku na mýtickém ostrově někde poblíž japonského pobřeží. Tato mise ale nebude jednoduchá. Pokud se jí
podaří překonat své vlastní limity a přežít toto nebezpečné
dobrodružství, stane se z ní skutečný Tomb Raider.
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POHÁDKY
Hledá se princezna
Animovaný / Fantasy / Komedie
Premiéra 17. 5. 2018
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan,
kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou
Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale
nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou
sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu přímo před
Ruslanovýma očima. Ten nemá ani tušení, že Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků vydává na záchranu své
milé. Podaří se mu zdolat všechny nástrahy a dokázat,
že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry.

V husí kůži
Animovaný / Komedie / Rodinný
Premiéra 19. 4. 2018
Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, svůj život si užívají
plnými zobáky. Být V husí kůži je těžká pohoda, především pro housera v nejlepších letech. Animovaná komedie „V husí kůži“ přinese jednomu takovému houserovi
zvláštní úkol. Musí se začít starat o dvě malé kachničky
a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil.
Jejich společné dobrodružství ukáže, že rodina může mít
všechny možné podoby i tvary a dokonce i peří. A že přátelství a rodina je ta největší zábava a jízda.

Sherlock Koumes
Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 29. 3. 2018
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí
se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock. Škoda jen, že je
taky ze sádry. Animovaná komedie Sherlock Koumes volně
navazuje na úspěšnou trpasličí shakespearovskou adaptaci Gnomeo a Julie. Gnomeo a Julie mají po líbánkách a jejich vztah přirozeně trochu vystřízlivěl. Míra napětí překročí
únosnou mez ve chvíli, kdy Gnomeo provede klukovinu,
aby Julii zaimponoval. Následně oba zjistí, že zatímco si
vyměňovali názory, jejich přátelé beze stopy zmizeli. V tu
chvíli se na scéně naštěstí objeví Sherlock Koumes.

Cesta za králem trollů
Rodinný / Fantasy / Dobrodružný / Pohádka
Premiéra 15. 3. 2018
Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. 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 ze svého
rodného hradu. Kristin je pořádně tvrdohlavá, nevěří na
staré báchorky o Králi trollů, který má zálusk na princezny,
a hlavně si ani náhodou nechce vzít namyšleného prince
Frederika. Den před svými osmnáctými narozeninami tedy
dává přednost cestě do neznáma. 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.
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Králíček Petr
Rodinný / Animovaný / Komedie /
Dobrodružný / Fantasy
Premiéra 22. 3. 2018
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život
spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku
se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec
ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium –
mezi ním a obyvateli zahrady. Film je natočený podle
populárních dětských knih o Petru Králíkovi od autorky Beatrix Potter.

Včelka Mája: Medové hry
Animovaný / Rodinný / Komedie
Premiéra 8. 3. 2018
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým
vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku
na Velké medové hry? Ale Májino nadšení rychle opadne,
když zjistí, že její úl nejenže se nesmí soutěže zúčastnit,
ale že císařovna také požaduje, aby její úl odevzdal polovinu letní sklizně medu jako příspěvek na výživu atletů
soutěžících na Velkých medových hrách. V rozporu s přáním královny se Mája rozhodne odjet do Buzztropolis a
osobně se postavit před císařovnu.
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POHÁDKY
Triky s trpaslíky

Pračlověk

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 1. 3. 2018
Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. Tentokrát do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický
dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků. Chloe má ale jiné
starosti. Začíná chodit do nové školy a snaží se spřátelit se
svými spolužačkami. Navíc se do ní zakoukal kluk ze sousedství Liam, který se ji neustále snaží oslnit. Chloe si ale
postupně začne všímat, že se v domě dějí divné věci. Všude
jsou obaly od sladkostí, které někdo snědl. A co ti trpaslíci?
Jako by snad na ni mrkli, nebo se dokonce pohnuli? Chloe
brzy pochopí, že trpaslíci jsou skutečně živí, a navíc mají
dům chránit před hrozbou z jiné dimenze. Tohle dobrodružství si rozhodně nesmí nechat ujít!

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
Premiéra 22. 2. 2018
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem
poklidně probíhající době kamenné. A teď, spolu se svým
čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen
a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim
doba bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm.
Dug se nakonec díky náhodě ocitá přímo uprostřed nepřátelského území a tam vsadí budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které se dvě stejně velké skupiny
bojovníků snaží kopat do kožené koule. Dug má jedinou
šanci: naučit sebe a dalších deset hodně nemotorných
pralidí hrát fotbal a pak vyhrát zápas. Jen tak můžou získat zpět své území.

Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi
Premiéra 8. 2. 2018
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 pořádně horko
a chvíli zase hodně velká zima. Hlavní hrdinkou příběhu
je 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.

Coco
Animovaný / Rodinný
Premiéra 18. 1. 2018
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako
jeho idol Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká
šejdíře Hectora a vypravují se spolu na cestu k odhalení
skutečného příběhu Miguelovi rodiny.

Ferdinand

Paddington 2

Animovaný / Rodinný
Premiéra 21. 12. 2017
Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Je to roztomilé,
leč trochu nešikovné až groteskně působící stvoření, které ale neznalí lidé považují za nebezpečné a zuřivé monstrum. Když si jednoho dne Ferdinand neopatrně sedne na
čmeláka, dostane žihadlo a splaší se. Celou událost vidí
hledači býků do koridy a rozdivočelý Ferdinand je uchvátí
natolik, že jej okamžitě chytí a odvezou. Ferdinand je ale
odhodlaný vrátit se ke své rodině a pomocí svých nových
přátel se vydává na dlouhou cestu Španělskem.

Rodinný / Komedie
Premiéra 30. 11. 2017
Pokračování velmi úspěšného rodinného filmu pro
děti i dospělé s medvídkem Paddingtonem, který se vydal na strastiplnou cestu do Londýna. Náš
kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100.
narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek
ukraden...
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ČESKÁ HISTORIE

Milada
Životopisný / Drama / Historický – Česko
Premiéra 2. 11. 2017
Film inspirovaný osudem a životem JUDr. Milady Horákové se odehrává v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh
ženy, v jejíž osobnosti a životě byly morální principy
silně zakořeněny a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny
i sebe. Milada Horáková byla popravena 27. června
1950. Ústředním tématem filmu jsou svoboda, boj za
demokracii, pravda, láska, naděje, moc a oběť, které
jsou velmi aktuální i dnes.

Masaryk
Životopisný / Drama / Historický (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta.
V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního
umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata.
Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl
na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil
jeho otec Tomáš Garrigue.

Anthropoid

Lída Baarová

Historický / Thriller / Válečný (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
Snímek Anthropoid vychází z výjimečného skutečného
příběhu vojenské operace za druhé světové války, jejímž
cílem byl atentát na obergruppenführera SS Reinharda
Heydricha. Heydrich byl po Hitlerovi a Himmlerovi třetím
nejvýznamnějším mužem Třetí říše, hlavním strůjcem Konečného řešení a vůdcem nacistických okupačních sil v
Československu. Vražedná a brutální vláda tohoto muže,
přezdívaného „pražský řezník“, přiměla spojenecké síly
v Londýně k naplánování přísně tajné mise s kódovým
označením Operace Anthropoid, která se měla navždy
zapsat do historie.

Životopisný / Historický / Drama (2016)
Nevhodný mládeži do 12 let
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do
berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných
za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec
okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese na
titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá
si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu
všech německých žen. Ten je nejen jejím partnerem před
kamerou, ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá
ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve
k soukromé audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá.

Jak jsme hráli čáru
Komedie / Drama / Rodinný / Historický (2014)
Malý Petr (Richard Labuda, vnuk Mariána Labudy) vyrůstá v péči prarodičů (Milan Lasica, Libuše Šafránková),
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 (Ondřej Vetchý). Mnohem větší problémy má ale
Petr s partou černogardistů, kteří si libují v trápení slabších
dětí. Jak se šedesátá 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.
Když je vám „náct“, máte v životě přece jen jiné priority.
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Habermannův mlýn
Drama / Válečný / Historický (2010)
Nevhodný mládeži do 12 let
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu
z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný
odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil
s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou
krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl
být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou
na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho životním osudem
pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let
dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale.
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SVĚTOVÁ HISTORIE

Neznámý voják
Válečný / Drama
Premiéra 3. 5. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
V počátku druhé světové války se Finsko rozhodlo
uzavřít s nacisty dohodu, aby získalo zpět kontrolu
nad územím obsazeným Ruskem. A divák se tak s vojáky ocitne v lesních zákopech na frontě, kde čelí salvám sovětských tanků a propagandy – zatímco Finové
jsou vyzbrojeni jen ručními zbraněmi.

Máří Magdaléna
Drama / Historický
Premiéra 22. 3. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Film Máří Magdaléna je autentickým a lidským portrétem
jedné z nejosudovějších žen v dějinách lidstva. Biblický
příběh líčí osudy Máří (Rooney Mara), mladé ženy hledající nový způsob života. Máří natolik svazují každodenní
rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému společenskému proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský (Joaquin Phoenix). Brzy se stane srdcem tohoto
hnutí a po Ježíšově boku se vydává na cestu, která vede
do Jeruzaléma, k osudovým událostem, jež jsou základním kamenem naší civilizace.

Operace Entebbe
Krimi / Drama / Thriller
Premiéra 29. 3. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Operace Entebbe je politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air France na
cestě z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí radikálové Brigitte Kuhlman
(Rosamund Pike) a Wilfred Bose (Daniel Brühl) společně
se dvěma členy lidové fronty pro osvobození Palestiny
přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských
vězňů v Izraeli, jinak začnou zabíjet rukojmí. Operace
Entebbe byla jedna z největších a nejnákladnějších záchranných akcí v historii.

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

Kód Enigmy
Dunkerk
Akční / Drama / Historický / Válečný (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Projekce možná do 20. 7. 2018
Válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází
z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského
Dunkerku na jaře 1940. Film byl oceněn řadou pozitivních
filmových hodnocení i velkou přízní filmových diváků.
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Žánr: Válečný / Životopisný (2015)
Nevhodný mládeži do 12 let
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika
Alana Turinga. Namísto pachatele však v poutech odvedli
samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze
zúčastněných nevěděl, že jde o válečného hrdinu, který
se spolu s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího stroje Enigma. Film vypráví
příběh matematického génia, který díky svému úžasnému
talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak
tisíce lidských životů.
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LITERATURA
Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Premiéra 28. 6. 2018
Jim je malý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii, ostrovním královstvíčku, jemuž vládne král Alfons
Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš je Timův nejlepší kamarád.
Také je strojvůdcem a hrdým vlastníkem lokomotivy
Emy. Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do světa. Jejich cesta se stává obrovským dobrodružstvím. Film byl natočen podle stejnojmenné knihy
od autora nekonečného příběhu Michaela Endeho.

Po strništi bos
Drama / Komedie - Česko
Premiéra 17. 8. 2017
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je
rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy
na venkov k příbuzným. Mladá městská rodina se musí
přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou nelehký úkol: najít
a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět
je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta
k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím. Film na motivy knihy Zdeňka Švěráka natočil jeho
syn Jan Svěrák.

Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
Dobrodružný (2013)
Nevhodný mládeži do 12 let
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v tomto věku tráví svůj zbývající čas, pro
něj chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale
vitální stařík ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má
docela jiné plány. Rozhodne se pro útěk. Poté, co vyleze
z okna, se vydává na úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet.
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Hastrman
Romantický / Thriller
Premiéra 19. 4. 2018
Nevhodný mládeži do 12 let
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se
svým sluhou z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém
panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a
výjimečná rychtářova dcera Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů.
Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel
Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka hastrmanovi
přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí.

Malý princ
Animovaný / Fantasy (2015)
Malý princ je první celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední
postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší
trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec, který
holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou
dobou představil Malý princ. Ve světě, kde vše je možné,
začne pro malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní
představivosti, na které znovuobjeví své dětství a zjistí, že
skutečně můžeme vidět jen srdcem.

Kytice
Drama / Horor / Mysteriózní / Romantický /
Fantasy / Povídkový / Poetický (2000)
Uvidíme sedm vypjatých příběhů o touhách, posedlostech a sobectví. Inspirací filmu byla sbírka balad
českého autora 19. století K. J. Erbena, jehož tvorba
je paralelou k poezii E. A. Poea, plná vášní a přízraků. Kytice poprvé vyšla v roce 1853 a patří k základním dílům národní literární klasiky. Spoluscenárista,
kameraman a režisér filmu F. A. Brabec natočil dílo
vycházející z originální výtvarné stylizace a akcentující vytříbenost jeho obrazového vidění. Vedle strhující
vizuální složky je další dominantou této filmové básně
o básních hudba J. Jiráska.
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ŽIVOTOPISNÝ

Já, Tonya
Životopisný / Sportovní / Komedie / Drama
Premiéra 1. 3. 2018
Nevhodný mládeži do 15 let
Černočerná komedie Já, Tonya přináší divoký a stěží
uvěřitelný příběh, který by vydal hned na několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň, pád
na samotné dno a jeden z největších skandálů sportovní historie. Tonya Harding patřila svého času mezi
nejlepší krasobruslařky světa, všichni si ji ale budou
navždy pamatovat ve spojení s šokujícím útokem na
její soupeřku Nancy Kerrigan.

Akta Pentagon: Skrytá válka
Drama / Thriller / Životopisný / Historický (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Film líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The
New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu. Snaha o ututlání skutečností
trvající čtyři prezidentská období donutila první americkou vydavatelku Kate Graham (Meryl Streep) a ambiciózního šéfredaktora Bena Bradleeho (Tom Hanks) z deníku
The Washington Post vyhlásit vládě bezprecedentní válku
o zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers.

S láskou Vincent

Všechny prachy světa

Animovaný / Životopisný / Krimi / Drama (2017)
Nevhodný mládeži do 12 let
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S
láskou Vincent navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že „může komunikovat pouze skrze své
malby“. Byl natočen kombinací hraného filmu a animace
originálních olejomaleb. Slovy tvůrců by „rozložené obrazy
dokázaly pokrýt celý Londýn nebo Manhattan“. Jedná se o
první film svého druhu na světě. Scénář vznikl na základě
800 van Goghových dopisů adresovaných především jeho
bratrovi. Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy se van Gogh
léčící se z deprese postřelí do hrudníku a o dva dny později, ve svých 37 letech, na následky tohoto zranění umírá.
Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny.

Drama / Krimi / Mysteriózní / Thriller (2017)
Nevhodný mládeži do 15 let
Film sleduje únos šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III (Charlie Plummer) a zoufalou snahu jeho milující matky Gail (Michelle Williams) přesvědčit Johnova
miliardářského dědečka (Christopher Plummer), aby
zaplatil výkupné. Když to Getty senior odmítne a narůstá prchlivost a brutalita únosců, snaží se Gail jeho
rozhodnutí zvrátit. Když život jejího syna visí na vlásku, obrátí se zoufalá Gail na Gettyho poradce (Mark
Wahlberg) a sotva myslitelné spojenectví v závodě
s časem nakonec ukáže, že bezpodmínečná a trvalá láska
má větší hodnotu, než peníze.

Steve Jobs
Drama / Životopisný (2015)
Nevhodný mládeži do 15 let
Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny,
a to nejen počítačové. Od prvních minut utvrzuje diváky
v tom, že legendy o jeho asociálnosti a nesnesitelnosti
nelhaly. Je to monstrum, které šikanuje své podřízené
za neplnění nesplnitelných příkazů, ponižuje matku své
dcery, jejíž otcovství přes soudní rozhodnutí neuznává.
S ubíhajícími minutami se však z jednorozměrného psychopata stává mnohovrstevná osobnost, kterou budou
diváci chápat, obdivovat, ale samozřejmě také nenávidět.
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Dánská dívka
Drama / Romantický / Životopisný (2016)
Nevhodný mládeži do 15 let
Film Dánská dívka vás zavede do Kodaně dvacátých let
minulého století. Einar Wegener (Eddie Redmayne) patří
k nejlepším dánským malířům své doby, jeho žena Gerda
(Alicia Vikander) mu přitom poskytuje maximální podporu a přitom se sama snaží prorazit jako portrétistka.
Pozvolné borcení jejich harmonického vztahu odstartuje
banální příhoda – Gerdě, která připravuje sérii baletních
portrétů, nedorazí figurantka, a Einar svolí, že své ženě
bude sedět modelem, oblečený do baletního kostýmu.
Intenzivní spojení s ženským elementem v Einarovi rozpoutá obrovský emocionální zmatek, s nímž se vyrovnává
nejprve „nevinnou“ hrou na tajemnou dánskou dívku Lili,
a později čím dál silnějším přesvědčením, že pouze jako
žena dokáže být šťastný.
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PŘÍRODOPISNÝ

Planeta Česko
Dokumentární
Premiéra 22. 3. 2018
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat!
První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat
a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte
– divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!
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Earth: Den na zázračné
planetě
Dokumentární
Premiéra 26. 10. 2017
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců
Zázračné planety, představuje divákům všech věkových
kategorií nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, snažící
se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje
svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce a
mnoho dalších. Během jediného dne putujeme spolu se
sluncem od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle až do labyrintů velkoměst.
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