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231/ Králíček Jojo

(CZ / Nový Zéland / USA, 2019, komedia / drama, režie: 
Taika Waititi, hrají: Roman Griffin Davis, Thomasin 
McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi)
Jojo si to užívá. Jako správný malý kluk má spoustu 
kamarádů v Hitlerjugend, nejpřítele Yorkiho a pak ještě 
jednoho kamaráda imaginárního – Adolfa Hitlera. Prostě 
pohoda. Dokud nezjistí, že jeho maminka ukrývá židov-
skou dívku. Režisér Taika Waititi natočil příběh z druhé 
světové války se svým osobitým stylem humoru.

271/ Příliš osobní známost
(CZ, 2020, komedie / romantický, režie: Marta Ferencová, 
hrají: Petra Hřebíčková, Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, 
Ľuboš Kostelný, Marián Mitaš)
Natálie je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou 
a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou, které se právě 
obrátil život vzhůru nohama. Simona se po rozvodu snaží 
vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. 
Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem 
Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor je však 
posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá 
jako vysněný ráj…

291/ Daleko od Reykjavíku
(Island, 2019, komedie / drama, režie:  Grímur Hákonarson, 
hrají: Arndís Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn Bachmann, 
Sigurður Sigurjónsson, Alfrun Rose)
Mlčenlivá Inge vlastní malé hospodářství v odlehlé 
vesničce na severu Islandu. Vlivem nečekaných událostí 
přijde během pár dnů o většinu životních jistot a ocitá se 
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až po uši v dluzích. Její neštěstí z velké části způsobilo 
chamtivé farmářské družstvo, jehož vedení kvůli zisku 
šikanuje místní chovatele. Když ale zažene do kouta dosud 
nenápadnou ženu, narazí na tvrdý odpor. Inge už nemá co 
ztratit a vydává se do boje.

301/ Malé ženy
(USA, 2019, drama / romantický, režie: Greta Gerwig, 
Hana Hendrychová, hrají: Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern)
Autorka a režisérka Greta Gerwigová (Lady Bird) vytvořila 
Malé ženy, které čerpají z klasického románu a díla Louisy 
May Alcottové, a zároveň se v autorčině alter egu Jo 
Marchové odráží její fiktivní život. V podání Gerwigové se 
oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, 
z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého – stá-
vá nadčasovým a velice aktuálním.

12/ Cesta za živou vodou 

(Norsko, 2019, fantasy / pohádka, režie: Mikkel Brænne 
Sandemose, hrají: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads 
Sjøgård Pettersen, Elias Sørensen)
Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje 
na předchozí snímek Cesta za králem trollů, v němž jsme 
poprvé potkali dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry, 
krásnou a odvážnou princeznu Kristin. Statečného 
Espena nyní čeká ještě větší dobrodružství. Vydává 
se totiž hledat živou vodu, aby zachránil své bratry 
i Kristininy královské rodiče.

52/ Bídníci
(Francie, 2019, drama / krimi, režie: Ladj Ly, hrají: Damien 
Bonnard, Jeanne Balibar, Alexis Manenti, Djibril Zonga)
Stéphane se nedávno připojil ke zvláštní kriminální 
jednotce na předměstí Paříže. Spolu se svými zkušenými 
kolegy Chrisem a Gwadou rychle postřehne zvyšující se 
napětí mezi sousedními gangy. Když se v průběhu zatý-
kání ocitne tříčlenný tým v úzkých, dron jednoho z gangů 
je připraven zachytit každý jejich pohyb…




