
           

283/ Zraněná srdce 
(Velká Británie / USA / Německo, 2018, drama / roman-
tický, režie: James Kent, hrají: Keira Knightley, Alexander 
Skarsgård, Jason Clarke, Flora Thiemann)
Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném městě. Keira 
Knightley v roli spořádané manželky britského důstoj-
níka přijíždí do vybombardovaného Hamburku, kde se 
střetává nejen s následky válečných hrůz, ale  
i s pohledným německým vdovcem.

283/ Arctic: Ledové peklo
(Island, 2018, drama, režie: Joe Penna,  
hrají: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir)
Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové 
pustiny. Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, že 
se dočká záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník, 
silná sněžná bouře však zapříčiní pilotovu smrt a vážné 
zranění jeho společnice. Muž pochopí, že má jen dvě 
možnosti: zůstat v havarovaném vraku a připravovat 
se na jistou smrt, nebo se vydat na stovky kilometrů 
dlouhou pouť s nejistým koncem…

303/ Dumbo
(USA, 2019, rodinný / fantasy, režie: Thomas Stuber, hrají: 
Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, 
Alan Arkin)
Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu 
Holta Farriera a jeho děti Milly a Joe, aby se starali o 
novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu 
publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, 
že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat.

313/ My
(USA, 2019, horror / thriller, režie: Jordan Peele, hrají: 
Lupita Nyong´o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Shahadi 
Wright Joseph)
Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž prázdninovou 
pohodu naruší čtveřice vetřelců. Tradiční hororový 
koncept? Ani omylem. V podání oscarového scenáristy 
a režiséra Jordana Peelea jde o naprostý originál, který 
diváky smete stejně jako jeho předchozí horor Uteč.

24/ Westwood: Punk, Icon, Activist
(Velká Británie, 2018, dokumentární, režie: Lorna Tucker, 
hrají: Vivienne Westwood, Andreas Kornthaler, Kate Moss, 
Naomi Campbell)
Film mísí archivní záběry, překrásně rekonstruované 
sekvence a všeodhalující rozhovory s fascinující sítí 
spolupracovníků Vivenne Westwoodové. Provede nás 
tak jejím životem od doby, kdy vyrůstala v poválečném 
Derbyshiru, až na přehlídková mola v Paříži a Miláně. 
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213/ LOVEní
(CZ, 2019, komedie / romantický, režie: Karel Janák,  
hrají: Ester Geislerová, Jakub Prachař, Martin Písařík,  
Eva Kramerová, Veronika Žilková)
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo 
a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? Eliška 
má svatbu, čeká na svůj velký dívčí moment, ale rajské 
veliké „ano“ nakonec nezazní. Ženich totiž v rozhodující 
chvíli vezme roha a přímo od oltáře uteče. Zdrcená ne-
věsta má naštěstí kamarádku, která přesně ví, co dělat.

223/ Pašerák 
(USA, 2018, thriller / drama / krimi, režie: Clint Eastwood, 
hrají: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest, 
Taissa Farmiga, Michael Peña)
Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který 
je ve svých osmdesáti letech zlomený, opuštěný a navíc 
čelí propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypo-
téky. V této situaci je mu nabídnuta příležitost k výdělku 
– místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví, že se právě 
upsal jako kurýr drogovému Mexickému kartelu.

233/ Putování se sobíkem
(Francie / Finsko / Norsko, 2018, rodinný / dobrodružný, 
režie: Guillaume Maidatchevsky)
Film Putování se sobíkem vypráví o prvním roku života 
divokého soba, křehkého a zranitelného, který se musí 
potýkat s nesčetnými výzvami a nebezpečenstvími. 
Jeho velké dobrodružství se odehrává ve Finsku, v nád-
herné laponské přírodě. Průvodcem na sobíkově cestě 
bude Marek Eben, který namluvil český komentář.

253/ Šťastný Lazzaro
(Itálie, 2018, drama, režie: Alice Rohrwacher,  
hrají: Adriano Tardiolo, Nicoletta Braschi, Sergi López, 
Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno)
Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a upřímný, až se 
některým lidem zdá hloupý. Žije v odlehlé části Itálie  
v izolované komunitě rolníků, kteří už před desítkami let 
ztratili kontakt se zbytkem světa a bez nároku na mzdu, 
vzdělání nebo slušné životní podmínky tvrdě pracují pro 
svou vychytralou paní. Bez možnosti srovnání však žijí 
svým způsobem šťastně. Když skupinu zotročených 
venkovanů shodou náhod objeví policie, rolníci zjišťují,  
v jaké lži léta žili.




