
           

2211/ Chvilky
(CZ / Slovensko, 2018, drama, režie: Beata Parkanová, 
hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, 
Alena Mihulová)
Mohlo by se zdát, že Anežka a její život patří celé rodině, 
jen ne jí samotné. Snaží se pomáhat všem blízkým, kteří 
to potřebují, a dostát slibům, které jim dala. Musí se ale 
také naučit nastavit vlastní hranice a projevit své tou-
hy a přání, aby neztratila to nejdůležitější: sebe samu.

2411/ Pat a Mat: Zimní radovánky
(CZ, 2018, animovaný / rodinný, režie: Marek Beneš)
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat 
jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která 
se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši 
dva kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde 
vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou neposta-
vili. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si 
kutilové nadělí pod vánočním stromečkem? A co teprve 
až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše dva 
kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva 
dostatečně velká.

2611/ Creed II
(USA, 2018, drama / sportovní, režie: Steven Caple Jr., 
hrají: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, 
Tessa Thompson, Dolph Lundgren)
Adonis Creed bojuje se životem i sám se sebou. Snaží 
se ze všech sil, aby se věnoval svým nejbližším a záro-
veň nezanedbával přípravu na důležitý souboj v ringu. 
Čeká ho silný soupeř, jehož jméno se navíc spojuje 
s dávným neštěstím v jeho rodině, a blížící se zápas 
bude proto nejen náročný, ale i velmi osobní.

2611/ Mladí zabijáci
(USA, 2018, akční / thriller, režie: Sam Levinson, hrají: 
Odessa Young, Hari Nef, Suki Waterhouse, 
Colman Domingo)
Máte v telefonu choulostivé fotky? Thriller Mladí zabijá-
ci názorně, brutálně a komicky ukazuje, co to s člově-
kem udělá, když se takové obrázky dostanou „ven“.

2811/ Soumrak
(Maďarsko / Francie, 2018, drama, režie: László Nemes, 
hrají: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Susanne Wuest, 
Björn Freiberg)
Vizuálně působivé historické drama sleduje dvacetile-
tou Irisz Leiter, která přijíždí do maďarského hlavního 
města poté, co strávila dospívání v sirotčinci, a náhle je 
konfrontována s vlastní minulostí a temným tajem-
stvím obestírajícím její rodinu. 
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1511/ Fantastická zvířata: Grindelwaldo-
vy zločiny
(Velká Británie / USA, 2018, dobrodružný / rodinný / fan-
tasy, režie: David Yates, hrají: Eddie Redmayne, Katheri-
ne Waterston, Johnny Depp, Jude Law, Dan Fogler)
Na konci prvního fi lmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres 
USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera mocného 
černokněžníka Gellerta Grindelwalda. Grindelwald ale 
splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromaž-
ďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila 
o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných 
čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi.

1611/ Balón
(Německo, 2018, drama / historický, režie:  
Michael Herbig, hrají: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, 
Alicia von Rittberg, David Kross)
Ostře střežená hranice mezi Západním a Východním 
Německem se v 70. letech zdála být neproniknutelnou. 
Přesto ve východní části jednotlivci i celé rodiny hledali 
jakoukoliv skulinu vedoucí do svobodného světa. Neváhali 
riskovat a využívali každou příležitost, která nabízela as-
poň naději. Třeba nepozorovaně přeletět hranici v balónu. 

1711/ Dívka
(Belgie, 2018, drama, režie: Lukas Dhont, hrají: Victor 
Polster, Valentijn Dhaenens, Arieh Worthalter, 
Katelijne Damen)
Šestnáctiletá Lara se chce stát baletkou. Kromě nároč-
ného studia však každý den svádí bez nároku na od-
počinek ještě jeden boj: již od dětství ví, že se narodila 
do špatného těla… Empatický snímek o odvaze přijmout 
sebe sama získal cenu Camera d’Or pro nejlepší debut 
na letošním festivalu v Cannes.

1911/ Climax
(Francie, 2018, horror / drama / taneční, režie: Gaspar 
Noé, hrají: Sofi a Boutella, Romain Guillermic, 
Souheila Yacoub, Kiddy Smile)
Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996. 
Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní tré-
nink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party. 
Na vinylech Daft Punk nebo Aphex Twin. A k tomu 
jedna velká nádoba sangrie, která na chvilku zmizela 
z očí... Zrození a smrt jsou mimořádné zážitky. Život je 
pomíjivé potěšení.




