
           

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.

13/ Rudá volavka
(USA, 2018, thriller, režie: Francis Lawrence, hrají: Jenifer 
Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Shoenearts, Jeremy 
Irons, Mary-Louise Parker, Charlotte Rampling)
Baletky, které musí předčasně ukončit svou kariéru, to 
nemají jednoduché. Celý svůj život do té chvíle věnova-
ly jen tanci a jejich příprava na skutečný život není do-
konalá. Až na maximální sebekázeň a vůli dohnanou až 
do krajnosti. Bývalá primabalerína Dominika Jegorovová 
(Jennifer Lawrence) navíc žije v dnešním Rusku a se 
svou matkou čelí bezútěšné a nejisté budoucnosti. Díky 
tomu se stává snadnou kořistí ruské tajné zpravodajské 
služby a dostává se do jejího kurzu, v němž školí „volav-
ky“. Zde probíhá tvrdý výcvik, jehož cílem je naučit své 
„žákyně“, aby v roli profesionálních svůdnic využívaly 
své tělo a mysl jako dokonalé zbraně.

13/ Lady Bird
(USA / Velká Birtánie / Francie, 2017, thriller / drama, 
režie: Greta Gerwig, hrají: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, 
Tracy Letts, Lucas Hedges)
Christine je osmnáct a má pocit, že ještě nic nezažila. 
Že umírá zaživa. Že se dusí, ve škole i doma pod dohle-
dem matky, která ví všechno nejlíp. Jako většina jejích 
vrstevníků se rozhodne svůj život radikálně změnit. Že 
to bude bolet, si nepřipouští. Komedie Lady Bird hereč-
ky a debutující režisérky Grety Gerwig je neobyčejný 
fi lm o obyčejném dospívání. Chytrý, upřímný a zcela 
výjimečný, o čemž svědčí jeden Zlatý glóbus a desítky 
nadšených recenzí.

13/ Nikdys nebyl
(USA, 2017, komedie / drama, režie: Lynne Ramsay, hrají: 
Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola, Alex Manette, John 
Doman, Judith Roberts)
Joe je válečný veterán, který si nese celou řadu jizev. 
Nejen z nasazení v Afghánistánu, ale i z dětství, kdy 
musel čelit brutálnímu otci, a ze své kariéry agenta 
jednotky FBI pro boj s prostitucí. Svůj bezvýchodný 
život tráví mezi domem, kde žije jeho podivínská 
matka, a nebezpečnými misemi, na nichž zachraňuje 
ženy, které se staly oběťmi obchodu s bílým masem. 
Významný senátor si ho najme, aby přivedl zpět jeho 
nezletilou dceru, která skončila v jednom z anonymních 
domů, v nichž kvete dětská prostituce. Joe bere své 
osvědčené kladivo a vydává se na další výpravu za 
spravedlností. Tentokrát však nezůstane jen u záchra-
ny bezbranné ženy. Joe mimoděk zasáhne do pedofi lní 
sítě, jejíž vlákna vedou vysoko…
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JEDEN SVĚT 2018 73—153 v našich kinech
Jeden svět během 20 let vyrostl v největší dokumen-
tární fi lmový festival s tematikou lidských práv na 
světě. Pořádá jej společnost Člověk v tísni. Festival 
pracuje s širokou defi nicí lidských práv, a proto 
v programu najdete nejen fi lmy o politických kauzách 
a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, 
životním prostředí a životním stylu.

222/ Akta Pentagon: Skrytá válka
(USA, 2018, drama / historický / životopisný / drama, 
režie: Steven Spielberg, hrají: Meryl Streep, Tom Hanks, 
Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Alison Brie, Tracy Letts)
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 obdo-
bí 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.

222/ Věčně tvá nevěrná
(CZ, 2018, komedie / drama / romantický, režie: Milan 
Cieslar, hrají: Vilma Cibulková, Saša Rašilov, Lenka 
Vlasáková, Sára Sandeva, Natalia Germani, Jiří Lábus)
Josef a Miluška jsou manželé snad celou věčnost. Josef 
svou ženu sice miluje, ale má také slabost pro krásné 
ženy. A tak se občas s některou spřátelí o něco víc. 
Miluška jako bývalá tělocvikářka svého manžela i jejich 
dospívající dceru neúnavně zahrnuje neutuchající péčí 
a terorem zdravého životního stylu. Jejich manželství 
a Josefovo krachující nakladatelství se pomalu řítí do 
záhuby… Do toho přijíždí Josefova teta Marta, zkušená 
psycholožka z manželské poradny. Rodinu svého synov-
ce se rozhodne zachránit velmi originálním způsobem. 
Musejí se rozvést. Ne jen tak, na oko, ale na základě 
pádného důvodu. Marta jim naordinuje nevěru. Je ale 
nezbytně nutné, aby se navzájem přistihli in fl agranti.

242/ Pračlověk
(Velká Británie, 2018, animovaný / komedie / rodinný, 
režie: Nick Park)
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 


