
           

Harry Lister Smith)
Johnny Saxby pracuje od rána do večera na zastrčené 
Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. 
Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste 
samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety krouží 
obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů vše-
možných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem 
očí, uší nebo rukou.

206/ Bistro Ramen
(Singapur / Japonsko / Francie, 2018, drama, režie: Eric 
Khoo, hrají: Cujoši Ihara, Seiko Macuda, Takumi Saitó, 
Tecuja Beššo)
Mladý šéfkuchař Masato je odborník na tradiční japon-
ský pokrm ramen, který se v jeho rodině vaří už po ge-
nerace. Když mu život přichystá nečekanou zkoušku, 
vydá se Masato na dalekou cestu do Singapuru. 
Ve městě plném chutí a vůní pozná víc než jen lahodné 
recepty a rodinná tajemství. Ukáže se, že jídlo má 
zvláštní moc sbližovat lidi a napravovat dávné křivdy. 

216/ Manifesto 
(Austrálie / Německo, 2015, drama, režie: Julian 
Rosefeldt, hrají: Cate Blanchett, Andrew Upton, Rodrigo 
Rojas)
Snímek Manifesto režiséra Juliana Rosefeldta z roku 
2015 skládá hold proměnlivé tradici a literární kráse 
uměleckých manifestů a zároveň kriticky zkoumá roli 
umělce v dnešní společnosti.“

216/ Jurský svět: Zánik říše  
(USA, 2018, akční / dobrodružný, režie: Juan Antonio 
Bayona, hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff  
Goldblum, Ted Levine)
Pokračování jednoho z nejúspěšnějších fi lmů všech 
dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris 
Pratt spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají na jejich 
záchranu.

256/ Věž. Jasný den.
(Polsko, 2017, drama / thriller / psychologický, režie: 
Jagoda Szelc, hrají: Anna Krotoska, Malgorzata 
Szczerbowska, Anna Zubrzycki, Mikolaj Chroboczek)
Mula žije s rodinou na vesnici. Těsně před svatým přijí-
máním její dcery se objevuje Mulina sestra Kaja. Kaja je 
biologickou matkou dívky, ale před šesti lety bezestopy 
zmizela. Rodina věří ve smíření, ale Mula se obává, že si 
Kaja přišla vzít dceru zpátky. 
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FILMOVÉ PREMIÉRY 
V NAŠICH KINECH

146/ Escobar
(Španělsko / Bulharsko, 2017, životopisný / krimi / drama, 
režie: Fernando León de Aranoa, hrají: Penélope Cruz, 
Javier Bardem, Peter Sarsgaard, David Valencia)
V novém thrilleru Escobar se jako legendární narkobaron 
představí Oscarový a charismatický Javier Bardem. 
Zfi lmovaný příběh jednoho z největších zločinců všech 
dob má překvapivého vypravěče. Novinářku a televizní 
celebritu, která s Escobarem prožila žhavý milenecký 
vztah.

146/ Já, Simon
(USA, 2018, komedie / drama, režie: Greg Berlanti, hrají: 
Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp, 
Jorge Lendeborg, Miles Heizer)
Každý si zaslouží velkou lásku. Ale pro Simona je to tro-
chu složitější: nikdo totiž neví, že je gay, a on zase neví, 
kdo je ten neznámý spolužák, s kterým si tak skvěle 
rozumí po e-mailech. Film je adaptací stejnojmenného 
bestselleru Becky Albertalliové a je zábavným a otevře-
ným příběhem o dospívání, vzrušující cestě k nalezení 
sebe sama a hlavně o hledání lásky. 

146/ Máš ji! 
(USA, 2018, komedie, režie: Jeff  Tomsic, hrají: Jeremy 
Renner, Ed Helms, Hannibal Buress)
Každý rok se pět velmi soupeřivých přátel zostra pustí 
do měsíc trvající hry na babu, kterou hrají již od první 
třídy; ve hře, ve které neplatí žádná omezení, riskují krk, 
práci i jejich vzájemný vztah, jen aby jeden druhého 
srazil k zemi s vítězným pokřikem: „Máš ji!“

166/ Příšerky z vesmíru 
(Německo / Lucembursko / Dánsko, 2018, animovný / 
komedie / rodinný, režie: Christoph Lauenstein, Wolfgang 
Lauenstein, Sean McCormack)
Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. 
Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste 
samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety krouží 
obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů vše-
možných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem 
očí, uší nebo rukou.

206/ Pod jedním stromem
(UK, 2017, drama, režie: Francis Lee, hrají:  Josh 
O´Connor, Alec Secareanu, Gemma Jonesová, Ian Hart, 




