
             

225/ Bohu žel
(ČR, 2018, dokumentární, režie: Saša Dlouhý)
Celovečerní autorský dokumentární fi lm Saši Dlouhého 
Bohu žel sleduje šest uprchlických příběhů prožívaných 
po dobu několika let v České republice. Ta, jako bývalý 
člen sovětského socialistického bloku a dnes součást 
Evropské unie, vykazuje z celoevropského pohledu téměř 
největší odpor vůči uprchlíkům, aniž by sama nějaké měla.

245/ Solo: Star Wars Story

(USA, 2018, akční / dobrodružný / sci-fi  / fantasy, 
režie: Ron Howard, hrají: Alden Ehrenreich, Woody 
Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Paul Bettany)
V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebez-
pečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo nejen 
mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale 
narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa 
Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden z nejneprav-
děpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.

245/ Na krátko
(ČR, 2018, drama, režie: Jakub Šmíd, 
hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa, Petra Špalková, 
Marta Vančurová, Martin Finger)
Na krátko je příběh o dětech, které předčasně dospí-
vají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily 
před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji zkoušku 
z dospělosti musejí skládat předčasně. A o dospělých, 
kteří nevědí, jak jim pomoci. Jak by mohli, když nedoká-
žou pomoct ani sobě.

285/ Dámský klub
(USA, 2018, komedie, režie: Bill Holderman, hrají: 
Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary 
Steenburgen, Andy Garcia)
Životní inspiraci občas najdete na těch nejnepravdě-po-
dobnějších místech. Čtveřici dlouholetých kamarádek 
pojí kromě pevného přátelství společná záliba v kni-
hách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním 
klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického 
románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže 
jako více než inspirativní…
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175/ Deadpool 2

(USA, 2018, akční / komedie / dobrodružný / sci-fi  , 
režie: David Leitch, hrají: Ryan Reynolds, Josh Brolin, 
Brianna Hildebrand, Terry Crews, Stefan Kapicic)
Když Wade Wilson neboli Deadpool v roce 2016 do kin 
vtrhnul jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina 
všech dob, brutálně zamával nejen se svými protivníky, 
ale i s žebříčky nejnavštěvovanějších komiksových fi lmů. 
A nyní se vrací, aby s pomocí svých schopností opět 
zachraňoval celý svět. Třeba před děsivě nebezpečným 
lepkem v potravinách.

175/ Gauguin
(Francie, 2017, drama / životopisný, režie: Edouard Deluc, 
hrají: Vincent Cassel, Ian McCamy, Malik Zidi, Marc 
Barbé, Samuel Jouy)
Nekompromisní vizionář Paul Gauguin opouští Paříž, 
rodinu i přátele a v roce 1891 se usazuje na exotickém 
ostrově Tahiti, aby zde načerpal inspiraci pro své obra-
zy v divoké a neposkvrněné přírodě. Zdánlivý ráj se ale 
mění v místo samoty a chudoby, na němž Paul zápolí s 
podlomeným zdravím, odmítnutím i pochybami.

195/ Hledá se princezna
(Ukrajina, 2018, animovaný / fantasy / komedie, 
režie: Oleh Malamuž)
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době 
statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. 
Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává 
nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje.  
Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj 
Chornomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v 
magickou temnou sílu.




