
           

76/ Ghost Stories

(Velká Británie, 2017, drama / horor, režie: Jeremy Dyson, 
Andy Nyman, hrají: Andy Nyman, Martin Freeman, 
Alex Lawther, Paul Whitehouse, Paul Warren)
Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvrace-
ním zdánlivě nadpřirozených událostí. Do rukou se mu 
ale dostanou tři nevysvětlitelné případy a ve chvíli, kdy 
je začne řešit, se sám dostane do děsivé 
hororové smyčky.

96/ Pat a Mat znovu v akci
(ČR, 2018, animovaný / rodinný, režie: Marek Beneš)
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové 
kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není nic 
problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu elek-
trické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu 
nové skalky. Pro kutily není žádná komplikace překážkou 
a žádná výzva dostatečně velká.

126/ Noc plná zázraků 3
(Polsko, 2017, komedie, režie: Tomasz Konecki, 
hrají: Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, 
Tomasz Karolak, Wojciech Malajkat, Izabela Kuna)
Komedie úspěšně navazující na předchozí dva díly 
se odehrává v magickém čase vánoc, který přináší 
fi lmovým hrdinům výjimečné chvíle. Přesvědčí se o síle 
lásky, rodiny, odpuštění a víry. Hvězdné obsazení /
včetně oblíbeného Santy v podání Tomasze Karolaka/, 
inteligentní humor, romantika i dojetí, to vše nabízí 
nejnavštěvovanější polský fi lm roku 2017!
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315/ Delirium
(USA, 2018, psychologický / thriller / horor, 
režie: Dennis Iliadis, hrají: Topher Grace, 
Genesis Rodriguez, Patricia Clarkson, Callan Mulvey, 
Robin Thomas)
Když si myslíte, že jste duševně nemocný a čerstvě vás 
propustili z psychiatrické léčebny, pak je někdy těžké 
rozlišit, co je skutečnost a co jsou choromyslné výplody 
odehrávající se jen ve vaší šílené hlavě. To je psychothri-
ller Delirium od producentů hororů Očista a Uteč.

26/ Neuvěřitelný příběh 
O obrovské hrušce
(Dánsko, 2017, rodinný / animovaný, 
režie: Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, 
Philip Einstein Lipski)
Život ve Slunečném městečku je tichý a poklidný až 
do dne, kdy kočka Míca a sloník Sebastian najdou 
v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého sta-
rosty Slunečného města a stojí v něm, že se nachází 
na tajemném ostrově a učinil velký objev. Hrdinové 
se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zachránit 
starostu a přivézt ho nazpět.

56/ Někdo to rád zahalené
(Francie, 2017, komedie, režie: Sou Abadi, 
hrají: Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil, 
Anne Alvaro, Laurent Delbecque)
Mladý pár Armand a Leila studují politologii. Na konci 
studia, mají v úmyslu odjet do New Yorku, kde chtějí 
absolvovat stáž v OSN. Když se Leilin starší bratr 
Mahmoud vrátí z dlouhého pobytu v Jemenu, který ho 
radikálně změnil, postaví se proti milostnému vztahu 
své sestry a rozhodne se, že mladý pár za každou 
cenu rozdělí.

76/ Debbie a její parťačky
(USA, 2018, krimi / komedie, režie: Gary Ross, 
hrají: Anne Hathaway, Sarah Paulson, Sandra Bullock, 
Cate Blanchett, Helena Bonham Carter)
Hvězdně obsazený fi lm volně navazující na legendární 
sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý 
plán loupeže, kterou se chystají provést na velkole-
pé kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském 
Metropolitním muzeu.


