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Masaryk / 106 min.    60,- Kč 
Bílá nemoc (digitálně restaurovaná verze) /106 min.    50,- Kč 
Krakatit (digitálně restaurovaná verze) / 97 min.    50,- Kč 
Kytice / 81 min.    50,- Kč 
Cesta vzhůru / 100 min.     60,- Kč 
Už je tady zas / 110 min. / titulky    60,- Kč 
Dánská dívka / 119 min. / titulky    60,- Kč 
Anthropoid / 120 min. / titulky    60,- Kč 
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / 131 min./titulky    60,- Kč 
Lore / 108 min. / titulky    60,- Kč 
Jeden německý život / 113 min. / titulky    60,- Kč 
Dunkerk / 106 min. / titulky    60,- Kč 
Spojenci / 124 min. / titulky    60,- Kč 
Zahradnictví: Rodinný přítel / 130 min.    60,- Kč 
Zahradnictví: Dezertér / 115 min.    60,- Kč 
Zahradnictví: Nápadník / 113 min.    60,- Kč 
8 hlav šílenství / 107 min.    60,- Kč 
Milada / 130 min.    60,- Kč 
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Životopisný / Drama / Historický / Česko / Slovensko / 2017 / 106 min. 
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala  
nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka,  
diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi,  
z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt  
Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však  
skrývají i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance  
a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací  
do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí  
Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii,  
kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa. 

 

 
 

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. 
 
 
 
 
 

   Krakatit / ČB 

   Bílá nemoc / ČB 

 

 

    Masaryk 

 



 
 

 
 
 
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. 

 
 
 
 
 

Komedie / Drama / Německo / 2015 / 110 min. / titulky 
Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf Hitler překvapeně probouzí  
v dnešním Berlíně. A první bilance jeho nové situace není radostná. Válka skončila  
a to porážkou, jeho politická strana neexistuje a chybí mu i milovaná Eva Braunová.  
Hitler „své" město sotva poznává. Berlín je plný cizinců a v Německu místo něj vládne 
 žena, jakási Angela Merkelová. Po prvotním a zcela pochopitelném šoku, se Hitler  
rychle rozkoukává a navazuje kontakt s některými obyvateli dnešního Berlína. Hitler  
začne novou kariéru v pro něj dosud neznámém světě díky televizi. Sice nikoliv ve  
funkci vůdce národa, ale jako komik. A to díky tomu, že jej považují za naprosto  
bezchybného imitátora sebe samého. Protože své názory rozhodně nemění, jsou  
jeho vystoupení politicky velmi nekorektní.  Román Už je tady zas spisovatele Timura Vermese kraluje žebříčkům bestsellerů, 
dosud se prodalo přes milion výtisků. 
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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.  

 

 

   Kytice 

   Už je tady zas 

 

    Dánská dívka 

 



 
 

 

 
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 / Válečný / Životopisný / USA / Austrálie / 2016 / 131 min. / titulky 
Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se tehdy  
třiadvacetiletý Američan Desmond Doss, tak jako mnoho jiných mladíků, do služby  
vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet.  
Stal se zdravotníkem 307. pěšího pluku 77. pěší divize. Skutečnost, že Doss  
odmítal zbraň, se nesetkávala s pochopením u jeho spolubojovníků. Jen blázen  
by chtěl, aby mu v boji kryl záda chlapík, vyzbrojený pouze odhodláním a lékárničkou.  
Často musel čelit nevraživosti a útokům ostatních vojáků. Přesto, jako jediný americký  
voják ve 2. světové válce, bojoval v první linii neozbrojený. V březnu 1945 vypukla  
krvavá bitva o Okinawu. Dossova rota měla za úkol dobýt 120 metrů vysoký útes.  
Když vojáci vyšplhali s pomocí lan na vrchol, dostali se do těžké dělostřelecké, minometné a kulometné palby. Vojín Doss se 
odmítl ukrýt a zůstal uprostřed krvavého pekla. Snášel jednoho zraněného po druhém z útesu do bezpečí. Během 
vyčerpávajících 12 hodin, za stálého ostřelování, zachránil životy 75 mužů. 

 

 

 
Rakousko / Německo / 113 min. / titulky  
Jedná se o unikátní dokument - zpověď osobní sekretářky jednoho z nejhorších  
zločinců v dějinách - Josepha Goebbelse. Ačkoli se Brunhilde Pomsel vždy  
popisovala jen jako vedlejší postava, zcela bez zájmu o politiku, přesto se dostala  
blíže než kdokoliv jiný - z dnes žijících -  k jednomu z nejhorších zločinců ve  
světových dějinách. Svou zpověď před kamerou natočila ve věku 105 let.  
“Jeden německý život" nutí diváky zeptat se sebe samých, co by udělali a zda by  
obětovali případné morální zásady, pro rozvoj vlastní kariéry. Její mimořádná  
biografie a jedinečná osobní cesta do minulosti vzbuzují znepokojující a nadčasové 
otázky: Už jsme se posunuli, nebo máme stále nejasnosti o naší vlastní morálce  
a lidskosti, a co je důležitější: Kde si stojím já ohledně těchto principů? 

   Anthropoid 

 

    Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 
 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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    Jeden německý život 
 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

 Steve Jobs 
 



 
 

 

 

 
Akční / Historický / Válečný / Velká Británie / Nizozemsko / Francie / USA /  
2017 / 106 min./ titulky 
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí  
evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží  
severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. 

 

 

 

 

 
Akční / Drama / Romantický / Thriller / Válečný / Velká Británie / USA / 2016 / 124 min. / titulky 
Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) seskakuje padákem do dun  
marocké pouště s cílem zabít v Casablance německého velvyslance.  
V městě se setkává s Francouzkou Marianne (Marion Cotillard), která  
má hrát roli jeho manželky a pomoci mu se splněním jeho mise. Předstírání  
manželské intimity a zamilovanosti postupně přeroste v opravdovou vášeň,  
a proto po ukončení operace společně odjedou do Londýna, kde se vezmou,  
válce navzdory. Jejich rodinné štěstí trvá jen do chvíle, kdy se Max dozví, že  
i tohle může být jen důmyslná hra, která by ve finále mohla výrazně ovlivnit  
výsledek Druhé světové války. V tu chvíli začíná jeho zoufalý hon za pravdou  
a za nadějí, že to, co o jeho ženě tvrdí jeho nadřízení, není pravda. 

 
 
 
 

 
 

Drama / Česko / Slovensko / Polsko / 2017 / 130 min. 
 
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů  
odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého  
století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o třech  
rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického  
salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které  
musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých životů.  
RODINNÝ PŘÍTEL je melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé  
okupace. Tři mladé ženy a dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů  
a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, 
která nesměla být naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. 
Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady 
 

    Zahradnictví: Rodinný přítel 
 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

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

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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    Spojenci 
 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

 Steve Jobs 

 



 
 

 

  

Drama / Komedie / Česko / Slovensko / 2017 / 115 min. 
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí  
převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel  
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy  
Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává.  
Podnik je smyslem a naplněním jeho života, po všech válečných  
útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou  
Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková)  
a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry společně přežily válku a německou  
okupaci a staraly se o malé děti svých manželů, kteří byli zatčeni za  
protinacistický odboj. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém komunistickém 
puči. Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky otřesu pro 
něj i pro jeho rodinu fatální. 

 

 

 
  Drama / Komedie / Romantický / Česko / Slovensko / Polsko / 2017 / 113 min. 

Třetí kapitola filmové trilogie Nápadník se odehrává na konci 50. let a vypráví  
o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem.  
S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou  
a poválečnou generací. Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů,  
jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. 

 

 

 

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.  

 

 

    Zahradnictví: Dezertér  
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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    8 hlav šílenství  
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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     Zahradnictví: Nápadník 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 
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https://www.csfd.cz/tvurce/1253-jiri-machacek/
https://www.csfd.cz/tvurce/57876-gabriela-micova/
https://www.csfd.cz/tvurce/26929-klara-meliskova/
https://www.csfd.cz/tvurce/1162-ana-geislerova/
https://www.csfd.cz/tvurce/80181-alexandr-sergejevic-puskin/


 
 

 
 

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. 

 

 

    Milada  
Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 
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