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Bílá nemoc (digitálně restaurovaná verze) /106 min.     50 Kč 
Krakatit (digitálně restaurovaná verze) / 97 min.     50 Kč 
Kytice / 81 min.     50 Kč 
Dánská dívka / 119 min. / titulky     60 Kč 
Anthropoid / 120 min. / titulky     60 Kč 
Tvář vody / 123 min. / titulky     60 Kč 
Neznámý voják / 135 min. / titulky     60 Kč 
Zrodila se hvězda / 136 min. / titulky     60 Kč 
Bohemian Rhapsody / 134 min. / titulky     60 Kč 
Hastrman / 100 min.     60 Kč 
8 hlav šílenství / 107 min.     60 Kč 
Milada / 130 min.     60 Kč 
Toman / 145 min.     60 Kč 
Jan Palach / 124 min.     60 Kč 
První člověk / 141 min. / titulky     60 Kč 
Zlatý podraz / 106 min.     60 Kč 
Složka 64 / 119 min. / titulky     60 Kč 
Favoritka / 119 min. / titulky     60 Kč 
Colette: Příběh vášně /111 min. / titulky     60 Kč 

 
 
 
 

 

 
 

 

NABÍDKA PROJEKCE pro Střední školy  

 



 
 
 

 
Drama / Psychologický / Podobenství / Sci-Fi / Československo / 1937 / 106 min. 
Do nejmenované země, jejíž národ je plamennými projevy diktátora právě úspěšně  
přesvědčován o své nadřazenosti a oprávněnosti k vojenské expanzi, se rozšířil bacil  
silně destruktivní formy malomocenství. Je nazýván morbus Tshengi nebo lidově 
 "bílá nemoc". Jediný, kdo proti němu vyvinul účinný lék, je lékař chudých jménem  
Galén. Odmítá však tajemství svého medikamentu prozradit, dokud mocní maří lidské  
životy válkami. 

Režie a scénář: Hugo Haas.  
Hrají: Hugo Haas, Zdeněk Štěpánek, Karla Oličová, Bedřich Karen, Václav Vydra st., Ladislav Boháč a další. 

 
 

 
 

 
Drama / Sci-Fi / Československo / 1948 / 97 min.  
Vávrův Krakatit (1948)vznikl podle stejnojmenného románu Karla Čapka přibližně dva  
roky po útocích na Hirošimu a Nagasaki. Zatímco v knižní předloze z roku 1924 byly  
pokusy inženýra Prokopa s atomy a zkázonosnými výbuchy v rovině literární  
fantazie, filmová adaptace se zjevně inspiruje některými nedávno zažitými  
skutečnostmi, včetně výbuchu v podobě charakteristického „hřibu“. Mimo naléhavý  
morální apel dodnes strhuje svou delirickou atmosférou a vizuální vynalézavostí v  
reálných exteriérech i fantaskních kulisách. 
 
Režie: Otakar Vávra. 
Hrají: Karel Höger, Florence Marly, František Smolík, Nataša Tanská, Miroslav Homola, Jaroslav Průcha a další. 
 

 
 
 
 
 
Drama / Horor / Mysteriózní / Romantický / Fantasy / Povídkový / Poetický / Česko / 2000 / 81 min. 
Uvidíme sedm vypjatých příběhů o touhách, posedlostech a sobectví Inspirací  
filmu byla sbírka balad českého autora 19. století K. J. Erbena, jehož tvorba je  
paralelou k poezii E. A. Poea, plná vášní a přízraků. Kytice poprvé vyšla  
v roce 1853 a patří k základním dílům národní literární klasiky. Spoluscenárista,  
kameraman a režisér filmu F. A. Brabec natočil dílo vycházející z originální výtvarné  
stylizace a akcentující vytříbenost jeho obrazového vidění. Vedle strhující vizuální  
složky je další dominantou této filmové básně o básních hudba J. Jiráska. Výjimečnou  
kameru, hudbu a zvuk (J. Klenka) ocenila ČFTA Českým lvem. Film byl nominován  
ČFTA v sedmi kategoriích včetně nejprestižnější nejlepší film. Producentkou filmu  
a spoluautorkou scénáře, ve spolupráci s M. Macourkem, je úspěšná herečka  
Deana Jakubisková-Horváthová, manželka významného česko-slovenského režiséra Juraje Jakubiska. Jeho plakát ke Kytici byl 
oceněn jako nejlepší v roce 2000. Kytice se zařadila k divácky nejúspěšnějším domácím filmům posledních let. 
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   Krakatit / ČB 
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Drama / Romantický / Životopisný / Velká Británie / Belgie / USA / Dánsko / Německo / 2015 / 119 min. / titulky 
Film Dánská dívka vás zavede do Kodaně dvacátých let minulého století.  
Einar Wegener (Eddie Redmayne) patří k nejlepším dánským malířům své doby,  
jeho žena Gerda (Alicia Vikander) mu přitom poskytuje maximální podporu  
a přitom se sama snaží prorazit jako portrétistka. Pozvolné borcení jejich  
harmonického vztahu odstartuje banální příhoda – Gerdě, která připravuje sérii  
baletních portrétů, nedorazí figurantka, a Einar svolí, že své ženě bude sedět  
modelem, oblečený do baletního kostýmu. Intenzivní spojení s ženským elementem  
v Einarovi rozpoutá obrovský emocionální zmatek, s nímž se vyrovnává nejprve  
„nevinnou" hrou na tajemnou dánskou dívku Lili, a později čím dál silnějším  
přesvědčením, že pouze jako žena dokáže být šťastný. A byl by ochoten podstoupit  
cokoliv, aby jeho transformace byla dokonalá.  

 

 

 
Historický / Thriller / Válečný / Životopisný / Velká Británie / Česko / Francie /2016 / 120 min. / titulky 
Snímek Anthropoid vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské operace 
 za druhé světové války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera  
S Reinharda Heydricha. Heydrich byl po Hitlerovi a Himmlerovi třetím  
nejvýznamnějším mužem Třetí říše, hlavním strůjcem Konečného řešení a vůdcem  
nacistických okupačních sil v Československu. Vražedná a brutální vláda tohoto  
muže, přezdívaného "pražský řezník", přiměla spojenecké síly v Londýně k  
naplánování přísně tajné mise s kódovým označením Operace Anthropoid, která  
se měla navždy zapsat do historie. 
Film sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Josefa Gabčíka 
 (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), kteří provedou v prosinci 1941  
výsadek do své okupované vlasti. Vybaveni jen omezeným množstvím informací a minimální výstrojí musejí v nacisty  
okupovaném a uzavřeném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha, muže, kterého řada lidí vnímala jako  
Hitlerova přirozeného pokračovatele a nástupce. 
 
 
 

 
 

Drama / Fantasy / Romantický / Thriller / Horor / USA / 2017 / 123 min. / titulky 
  V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podivuhodným  
  obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. Ví se o něm velmi málo – domorodci  
  jej uctívali jako boha, může dýchat na vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je  
  považován za nebezpečného tvora. V laboratoři jej drží a bezohledně zkoumá  
  ambiciózní vládní agent Richard Strickland. Zachází s ním spíše jako s biologickým  
  materiálem než s živou bytostí. Jeho experimenty neberou ohledy na to, zda objekt  
  zkoumání zůstane na živu. Ve stejné laboratoři pracuje němá uklízečka Elisa a když  
  se náhodou střetne s uvězněným stvořením, dokáže s ním navázat takovou komunikaci,  
  k níž není potřeba žádných slov. Stačí jim gesta a emoce.  

     Anthropoid 

 

 

     Tvář vody 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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   Dánská dívka 



 
 

 
 
 

 
Válečný / Drama / Historický / Finsko / Belgie / Island / 2017 135 min. / titulky 
Stalin a Hitler si v roce 1939 domluvili rozdělení vlivu v sousedních zemích a brzy  
zahájili i jejich porcování. A nikdo jim v tom příliš nebránil. Společně obsadili Polsko,  
Stalin zabral Lotyšsko a Estonsko. Na řadě bylo Finsko, po kterém Rusové žádali  
vydání Karélie ležící na jejich hranicích blízko Leningradu. V listopadu 1939 bez  
vyhlášení války vtrhla Rudá armáda do Finska, ale i přes mnohonásobnou převahu  
v mužích i zbraních nedokázala finskou obranu prolomit. Až po několika měsících tzv.  
Zimní války vybojovali na Finsku část území. V roce 1941 se situace změnila.  
Německá armáda vtrhla do Sovětského svazu a Finsko se rozhodlo vybojovat  
obsazené pohraničí zpět. 

 

 

 

 
Drama / Romantický / Hudební  / USA / 2018 / 136 min. / titulky 
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda  
hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe  
zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga.  
Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradleyho Coopera je tento  
film jeho režijním debutem. Cooper ve filmu zároveň hraje hvězdu country  
Jacksona Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga).  
Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování  
v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní  
jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a o to více  
se potýká se svými vnitřními démony. 
 

 

 

 
Životopisný / Drama / Hudební / Velká Británie / USA / 2018 / 134 min. / titulky 
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby  
a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval  
všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších 
 umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny  
prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou  
„We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“.  
Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou  
a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid  
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli  
jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou  
inspirací pro celý svět. 

   Dánská dívka 

 

    Zrodila se hvězda 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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     Bohemian Rhapsody 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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   Neznámý voják 

https://www.csfd.cz/tvurce/32142-bradley-cooper/
https://www.csfd.cz/tvurce/56805-lady-gaga/
https://www.csfd.cz/tvurce/16535-freddie-mercury/


 
 

 
 

 Romantický / Thriller / Česko / 2018 / 100 min. 
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý),  
jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím  
i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby  
obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu  
místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná  
rychtářova (David Novotný) dcera Katynka revoltující proti autoritám vášnivým  
uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni  
všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se  
Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako  
člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. 

 

 
 

Životopisný / Česko / Slovensko / 2017 / 107 min. 
Netradiční životopisný film o ruské básnířce Anně Barkovové (1901–1976). 
Sovětské Rusko, rok 1921 - mladičká Anna má před sebou hvězdnou kariéru,  
právě jí vychází první sbírka, prý bude největší ruskou básnířkou, která zastíní 
 samotného Puškina. O pár let později už se ale tísní v nákladním vagónu,  
který směřuje do neobydlených stepí Kazachstánu. Nebude to její jediná  
cesta ani její jediný lágr. Básnířka Anna Alexandrovna Barkovová strávila  
v táborech sovětského Gulagu a ve vyhnanství 22 let svého života.  
Název filmu 8 hlav šílenství odkazuje ke stejnojmenné novele Anny Barkovové,  
ale i k osmi hlavám - kapitolám, do nichž je snímek rozčleněn.  

 

 

 
Životopisný / Drama / Historický / Česko / 2017 / 130 min. 
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové,  
který se dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví  
příběh ženy, v jejíž osobnost a životě byly morální principy zakořeněny  
tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než  
srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Milada Horáková  
byla popravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší prezident Československé  
republiky dostal mnoho žádostí o udělení milosti. O její milost žádali např.  
Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová. Ústředními tématy  
filmu jsou svoboda, boj za demokracii, pravda, láska, naděje, moc a oběť, které 
jsou velmi aktuální i dnes. Cílem filmu je přiblížit osobnost Milady Horákové, její  
život a osud, nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí. 

 

 

     8 hlav šílenství  
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

 Steve Jobs 

 

 

    Milada  
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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   Hastrman 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

 Steve Jobs 
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Drama / Historický / Česko / Slovensko / 2018 / 145 min. 
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu  
na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý  
příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky,  
který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního  
obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které  
komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu  
i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí.  
Neštítil se ničeho.  Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká.  
Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér  
Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající 
se o nezvratná archivní a očitá svědectví. 

 

 
 

Drama / Životopisný / Historický / Česko / Slovensko / 2018 / 124 min. 
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej  
na základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu  
mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí  
dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen. Ve filmu  
prochází vztahem se svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním životem  
roku 1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije studentské brigády  
v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se  
od podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s Janem.  
Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? Ještě to ráno si Jan 
 vzal od mámy svačinu, na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem  
do města se vysprchoval. Kamera po celý film sleduje Janovu tvář a snaží  
se zachytit okamžiky rozhodnutí. 

 

 

Drama / Životopisný / Historický / USA / Japonsko / 2018 / 141 min. 
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém  
přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato  
pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu „Je to malý krok pro  
člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který se stal možná  
nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa Kolumba, byl tímto úspěšně 
 završen.  Příběh Prvního člověka začíná v roce 1962, kdy začal pracovat j 
jako pilot pro NASA a kdy se musel vyrovnat s osobní tragédií, smrtí  
dvouleté dcery na nevyléčitelnou nemoc. Pro práci, která představovala  
permanentní koketování se smrtí si těžko mohli v NASA vybrat vhodnějšího aspiranta. 
 Armstrong (Ryan Gosling) není vesmírný kovboj, který by riziko podstupoval dobrovolně a s frajerským nadhledem, na 
druhou stranu ani nepanikaří v situacích, kdy mu jde o život. 

    Toman 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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    Jan Palach 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 
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    První člověk 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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Drama / Romantický / Sportovní / Česko / 2018 / 106 min. 
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938.  
Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty  
k tanečnici Michelle, s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy  
v basketbalu v Ženevě. Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla  
z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva  
protikladní jedinci trenér Valenta a funkcionář Hrabal, vrcholí v roce 1951,  
kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona 

 

 
 

Krimi / Mysteriózní / Thriller / Dánsko / Německo / 2018 / 119 min. 
Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných" dívek.  
Do rukou detektiva Carla Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q  
se dostává další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství 
 opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly nalezenými za falešnou  
stěnou jednoho kodaňského bytu? A komu patřila čtvrtá, prázdná židle u prostřeného  
stolu? Mrazivý detektivní příběh založený na skutečné kapitole dánských dějin  
je čtvrtým severským thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena 

 

 

 

Drama / Komedie / Historický / Životopisný / Irsko / Velká Británie / USA / 2018 / 119 min. 
Na začátku 18. století vládne Velké Británii královna Anna, poslední z rodu Stuartovců,  
která se do historie zapsala spíše neslavně. Je plachá a přehlížená, trpí bolestivou dnou  
a není příliš vzdělaná, což z ní činí perfektní oběť manipulátorů. Její jedinou oporou 
 v životě je lady Sarah a jejich vztah postupně přerůstá až do jakési milostné symbiózy.  
Sarah se díky tomu dostala do nejvyšších kruhů britské aristokracie a za nejistou  
královnu prakticky vládne. Zpoza královnina trůnu činí všechna důležitá rozhodnutí 
 ohledně chodu státu a probíhající války o španělské dědictví. Zároveň si svou pozici  
ostře střeží a nikoho, kdo by se pokusil královnu ovlivnit, k ní nepustí. Podcenila jen  
svou sestřenici Abigail, která na dvůr přijela prosit o práci služebné poté, co její  
rodina zbankrotovala. Sarah ji z lítosti přijala. Netuší však, že by ctižádostivá Abigail  
mohla ohrozit její roli královniny favoritky. Zatímco tedy Abigail díky oblibě panovnice  
rychle stoupá společenským žebříčkem, od Sarah se začíná přízeň odvracet.  
A to nemůže zůstat bez odplaty. 

 

 

 

    Složka 64 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

 Steve Jobs 

    Favoritka 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

 Steve Jobs 

    Colette: Příběh vášně 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

 

    Zlatý podraz 
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

 Steve Jobs 
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Drama / Životopisný / Historický / Velká Británie / USA / 2018 / 111 min. 
Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, charismatického 
 pařížského literáta Willyho.  Poté, co se vezmou, je Colette z klidného venkovského 
prostředí katapultována do světa zářivých pařížských salónů a opojných večírků  
francouzské smetánky. Colette se přizpůsobuje novému životu, noří se do  
bohémského světa svého manžela. Inspirativní prostředí v ní probouzí kreativitu  
a spisovatelský talent. Píše první dílo ze série o Claudine. Willy jí dovolí publikovat  
pouze, pokud román vyjde pod jeho jménem. Fenomenální úspěch Claudine dělá  
z Willyho slavného spisovatele a z manželského páru opravdové celebrity. Jenže 
 emancipovaná Colette touží po uznání. Jejich manželství se nejen vlivem Willyho  
nevěry a Colettina vzrůstajícího zájmu o ženy začíná hroutit. Willy se však své  
talentované ženy za žádnou cenu nehodlá vzdát. 

 


