
28/ Mission: Impossible – Fallout
(USA, 2018, akční / dobrodružný / thriller, režie: 
Christopher McQuarrie, hrají: Tom Cruise, Rebecca 
Ferguson, Henry Cavill, Vanessa Kirby, Alec Baldwin)
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. 
Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začát-
ku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se 
pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou 
ve smrtelném ohrožení vybraná světová velkoměsta. 
Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem 
dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si 
to myslí.

28/ Sweet Country
(Austrálie, 2017, western / drama / krimi, režie: Warwick 
Thornton, hrají: Hamilton Morris, Bryan Brown, Sam Neill, 
Gibson John, Matt Day)
Když domorodý chovatel dobytka Sam v sebeobraně 
zabije bělošského majitele stanice Harryho, musí 
vše opustit a utéct i se svou těhotnou manželkou. 
Vydávají se nádhernou, ale drsnou krajinou do vnitro-
zemí. Seržant Fletcher s pomocí domorodého stopaře 
Archieho a místních vlastníků půdy, mezi nimiž je i Fred, 
vede skupinu pronásledovatelů. Je posedlý dopadením 
Sama a snahou předat ho za vraždu k soudu.

48/ Úžasňákovi 2
(USA, 2018, animovaný / akční / dobrodružný, 
režie: Brad Bird)
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhr-
dinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco 
Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi 
zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro 
všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si 
nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého 
Jack-Jacka.

78/ Whitney
(Velká Británie / USA, 2018, dokumentární / hudební 
/ životopisný, režie: Kevin Macdonald, hrají: Whitney 
Houston (a.z.), Kevin Costner, Ellen White, L.A. Reid, Gary 
Houston)
Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejoceňovanější – ka-
ždý přívlastek k famózní Whitney Houston stoprocent-
ně sedí. Každý velký úspěch je však vykoupen a najít 
pravdu není vždy jednoduché – dokument od oscaro-
vého režiséra Kevina Macdonalda se ale do tohoto boje 
přesto pouští a nezapomenutelnou formou přibližuje 
božskou Whitney tak, jak ji ještě neznáte.
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267/ Chata na prodej
(CZ, 2018, komedie / drama, režie: Tomáš Pavlíček, hrají: 
Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit 
Bárdos, Jana Synková)
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají 
využití. Před předáním chaty novému majiteli se však 
matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou 
slezinu. Zbytek příbuzenstva ale neprojevuje přílišné 
nadšení.

277/ Tísňová linka
(Dánsko, 2018, thriller, režie: Gustav Möller, hrají: Jakob 
Cedergren, Omar Shargawi, Jacob Ulrik Lohmann, 
Jeanette Lindbæk Birk, Simon Bennebjerg)
Asger Holm, bývalý policista, kterému byla přidělena 
služba na tísňové lince, odpoví na volání od unesené 
ženy. Když je hovor náhle přerušen, začíná po ženě 
a jejím únosci pátrat. S telefonem jako jediným ná-
strojem, obklopen stěnami kanceláře vstoupí Asger do 
závodu s časem, aby zachránil ohroženou ženu. Zločin, 
který odkrývá, je však mnohem větší, než se na začátku 
mohlo zdát.

307/ Hotel Artemis
(Velká Británie / USA, 2018, thriller / akční / krimi, režie: 
Drew Pearce, hrají: Jodie Foster, Jeff Goldblum, Sterling 
K.Brown, Sofia Boutella, Dave Bautista)
Hotel Artemis je přísně tajné high-tech zdravotnické za-
řízení, určené výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. 
Manažerka Jean Thomas vládne „hotelu“ tvrdou rukou. 
Jejími klienty jsou vrazi, gangsteři a zločinci nejtěžšího 
kalibru. Exkluzivní služby pro pacienty zahrnují třeba 
nová játra vytvořená 3D tiskárnou. Samozřejmě za 
neméně exkluzivní cenu.

18/ Mama Brasil
(Brazílie, 2018, drama, režie: Gustavo Pizzi, hrají: Karine 
Teles, César Troncoso, Mateus Solano, Ariclenes 
Barroso, Adriana Esteves)
Irenin svět, to jsou její čtyři synové, manžel snílek, 
nešťastně provdaná sestra, rozpadající se domek na 
předměstí Rio de Janeira, neustálý ruch, radost, pu-
sinky, objímání, slzy, moře a starost, aby všichni byli 
najezení, umytí, šťastní a milovaní. Když její nejstarší 
syn Fernando dostane příležitost hrát profesionálně 
házenou v Německu, je za něj šťastná, ale nejraději 
by ho nikam nepustila.




