
           

152/ Black Panther
(USA, 2018, akční / dobrodružný, režie: Ryan Coogler, 
hrají: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, 
Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, 
Daniel Kaluuya)
Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím 
válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále 
Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky 
vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným 
králem. Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, 
jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera 
podrobeny těžké zkoušce, neboť T’Challa je vtažen 
do konfl iktu ohrožujícího nejen Wakandu, ale i celý svět. 
Tváří tvář zradě a ohrožení musí mladý král zmobilizovat 
své spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby po-
razil své nepřátele a zajistil svému národu a jeho kultuře 
bezpečnou budoucnost.

152/ Tvář vody
(USA / Kanda, 2017, fantasy / drama, režie: Guillermo 
del Toro, hrají: Sally Hawkins, Octavia Spencer, 
Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, 
Michael Stuhlbarg)
Trochu jiný příběh o lásce si pro nás přichystal mistr 
vyprávění Guillermo del Toro. Němá uklízečka se v tajné 
vládní laboratoři sblíží s podivuhodným vodním tvorem 
a s pomocí své nejlepší kamarádky, souseda a několika 
špiónů naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejro-
mantičtějších únosů v dějinách fi lmu. Film Tvář vody 
získal hlavní cenu na festivalu v Benátkách, sedm 
nominací na Zlaté glóby a je považován za jednoho 
z adeptů na blížící se Oscary.

192/ Hmyz
(CZ / Slovensko, 2018, komedie / drama, 
režie: Jan Švankmajer, hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, 
Jiří Lábus, Norbert Lichý, Kamila Magálová, 
Ivana Uhlířová, Pavel Nový)
Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou 
převráceny na stolech. Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: 
sukénky z krepového papíru, papundeklová motýlí 
křídla, pestře pomalovaná a černé lesklé krovky brouků. 
U stolu v koutě místnosti sedí šest místních ochotníků: 
režisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, ajznboňák 
Kopřiva a slečna Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. 
Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. Během zkoušky 
se prolnou životy ochotníků s osudy Čapkových 
postav. Režisér – Cvrček umoří pana Václava, milence 
své ženy. Pan Kopřiva, hrající Parazita sežere slečnu 
Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří převtělení 
do chrobáka tak přesvědčivě, že opustí nadobro svoji 
lidskou podobu. Během zkoušky se rodí i umírá, čas 
nehraje roli. A to vše se odehrává na pozadí Čapkovy 
hry, kde se hmyz chová jako lidi a lidé jako hmyz.
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82/ Padesát odstínů svobody
(USA, 2018, erotický thriller, režie: James Foley, 
hrají: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, 
Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes)

Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné 
fáze. Anasasia Steele a Christian Grey se dobrovolně 
zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli 
rozhodné „Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale nebu-
de dopřáno. Režisér James Foley (Padesát odstínů 
temnoty) okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou 
dávkou thrilleru a svým hrdinům připravil několik neče-
kaných a nepříjemných překvapení. Pokud si myslíte, 
že vstupem do manželství pro Anastasii a Christiana 
končí veškerá legrace a že legendární Červenou mučírnu 
předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit.

102/ Sněhová královna: 
Tajemství ohně a ledu
(Rusko, 2018, animovaný, režie: Alexey Tsitsilin)
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, kde na ně 
však nečeká žádná odpočinková dovolená, ale pořádné 
nové dobrodružství. 


