
           

Norimberkem a Manchestrem popisuje sólovou umělec-
kou dráhu hudební ikony, Warholovy múzy, zpěvačky 
Velvet Underground a legendárně krásné ženy.

164/ Foxtrot
(Izrael / Německo / Francie / Švýcarsko, drama, 
režie: Samuel Maoz, hrají: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, 
Yehuda Almagor, Shira Haas)
Jonathan Feldman hlídá spolu s třemi mladíky opuš-
těný checkpoint na severu Izraele. Od četby komiksů 
a poslechu starého rádia je občas vyruší projíždějící 
automobil či velbloud, který se po cestě prochází 
sem a tam. Mladé vojáky vytrhne z nudy až nečekaná 
událost s fatálními následky. 

114/ Batalives: Baťovské životy
(CZ, 2017, dokumentární, režie: Karolína Zalabáková, 
Petr Babinec)
Fenomén Baťovských měst, která svého času vznikala 
po celém světě podle svého zlínského vzoru, ožije v doku-
mentu „Batalives: Baťovské životy“. Film přinese součas-
né příběhy z pěti takových měst na třech kontinentech.

124/ Fakjů pane učiteli 3
(Německo, 2017, komedie, režie: Bora Dagtekin, 
hrají: Elyas M'Barek, Katja Riemann, Jella Haase)
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, 
plný odhodlání a touhy dostat ze svých studentů v čele 
s Chantal to nejlepší, co v nich ještě zbývá. Ale už toho 
v nich moc na vyždímání není. Uspěje při záchraně školy 
a jejích chovanců?

134/ Souboj pohlaví
(USA / Velká Británie, 2017, životopisný / sportovní / 
drama / komedie, režie: Jonathan Dayton, Valerie Faris, 
hrají: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough)
Existují na světě rozdílnější bytosti, než je muž a žena? 
Jejich věčný souboj svedou v nové komedii „Souboj po-
hlaví“ Emma Stone jako silná žena a feministka a Steve 
Carell coby sexistický šovinista. Bitevním polem je tady 
kromě samotného života i tenisový kurt, kde proběhne 
válka o všechno.

174/ Pepa
(CZ, 2018, komedie / drama, režie: Ján Novák, 
hrají: Michal Suchánek, Petra Špalková, Jakub Kohák)
Pokud vám připadá, že máte v životě smůlu, měli byste 
vidět životní příběh Pepy, po kterém vám ten váš přijde 
jak procházka růžovou zahradou! Michal Suchánek jako 
„obyčejný Pepa“ to nemá v životě lehké. Doma je pod 
pantofl em, autorita u dcery žádná.
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54/ Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času
(Norsko / Německo, 2015, rodinný / komedie / dobrodružný, 
režie: Arild Fröhlich, hrají: Emily Glaister, 
Eilif Hellum Noraker)
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel 
svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Pomoci svého 
vynálezu, Vany Času, se vrátí do minulosti, aby zabránil 
její svatbě s padouchem. V minulosti však uvízne. 
Podaří se Líze a Bulíkovi doktora zachránit, aniž by 
narušili běh dějin?

54/ Ztratili jsme Stalina
(Velká Británie / Francie / Belgie, 2017, komedie, režie: 
Armando Iannucci, hrají: Steve Buscemi, Jason Isaacs)
Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. 
Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o nástup-
nictví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého 
strachu a začíná ta pravá podívaná. Jestli se vám to 
nezdá jako dostatečně důvtipná zápletka, tak věřte, že 
fi lm Ztratili jsme Stalina ve své tragičnosti a schopnos-
ti utahovat si z velkých věcí je vtipný velmi. 

94/ Den co den
(USA, 2018, drama / romantický, režie: Michael Sucsy, 
hrají: Justice Smith, Maria Bello, Angourie Rice, 
Debby Ryan, Colin Ford)
Romantický příběh vypráví jaké to je, když se každý den 
probudíte v jiném těle a každý den žijete život někoho jiné-
ho. Vše je v pořádku, až do rána, kdy se probudíte v těle 
Justina a zamilujete se do jeho přítelkyně Rhiannon.

94/ Švéd v žigulíku
(CZ, 2017, dokumentární, režie: Petr Horký)
Automobilka Lada v Toljatti měla v sedmdesátých le-
tech západnímu světu ukázat zázrak sovětské prospe-
rity. Byla dokonalou utopií, o které se nikdo neodvážil 
pochybovat. O více jak čtyřicet let později prodělává 
miliardy rublů ročně a pomalu se rozpadá.

94/ Nico, 1988
 (Itálie / Belgie, 2017, životopisný / drama / hudební, 
režie: Susanna Nicchiarelli, hrají: Trine Dyrholm, 
Calvin Demba, Karina Fernandez)
Nico, 1988 je road movie věnovanou posledním letům 
života Christy Päff genové známé pod uměleckým 
jménem Nico. Film odehrávající se mezi Paříží, Prahou, 




