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Film se ohlíží do 90. let minulého století, do doby 
prvních krůčků na novém, neprobádaném 
území rašícího kapitalismu v Čechách. 
Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, se schází 
v malebné přístavní hospodě U Buddyho 
na Libeňském ostrově. Jejich poklid, který 
tráví u desetníkového mariáše, skončí, když 
se jeden z nich stane obětí falešných hráčů 
z Vysočanské tržnice. A tak jako ve starých 
westernech berou zákon do vlastních rukou. 
Na horkém území tržnice, které se hemží 
lehkými děvami, pašeráky, zloději, podvodníky 
i úplatnými policajty, se pokusí získat zpět 
36 500 korun v použitých bankovkách. Nakonec 
se jim to podaří díky kamarádství, odvaze, 
mazanosti, notné dávce štěstí a především 
díky protřelosti hráčského esa, hochštaplera 
a ekvilibristy Mistra Classe.

ČR 2008, komedie. Hrají: Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, 
Lenka Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vladyka, Simona 
Babčáková, Vladimír Javorský, Petr Forman a další. 
Režie: Jan Hřebejk
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Schopný manažer Ivan Mráz právě nabírá nové 
zaměstnance do svého týmu v prestižní reklamní 
agentuře Mráz Media. Díky tomu spadne několika lidem 
do klína zdánlivě sama od sebe neočekávaná životní 
příležitost. Účetní v důchodu Karličku, pubertálního 
textaře Mikiho, potrhlého grafika Kamila, mladou 
manažerku Terezu i jejich šéfa, neambiciózního flákače 
a příležitostného herce Lea, donedávna ani nenapadlo, 
že by na podobném „atraktivním“ místě mohli vůbec 
kdy pracovat. A také nemají tušení, jak to v takové 
reklamce vlastně chodí. Partě „loserů“ se zdánlivě nabízí 
životní šance. Když zjistí, že všechno je úplně jinak, boj 
o vysněnou práci pro ně teprve začíná. Film je především 
o tom, že i „slabší“ mohou zvítězit, pokud opravdu chtějí, 
a že některé věci musíme udělat, i když víme, že jsou 
nebezpečné a nemají téměř naději na úspěch. A mimoto 
si u toho můžeme užít spoustu legrace.

ČR 2008, komedie. Hrají: Václav Vydra, Iva Janžurová, Mahulena 
Bočanová, Jiří Langmajer, David Kraus, Sandra Nováková a další. 
Režie: Martin Kotík
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Komedie natočená podle bestselleru Michala 
Viewegha Povídky o manželství a sexu

Hlavní hrdina Oskar by měl být podle všech předpokladů 
šťastný. Jako milovaný manžel, starostlivý otec a populární 
moderátor televizní předpovědi počasí drží v ruce všechny 
trumfy úspěšného muže v nejlepších letech. V čem je 
problém? Oskar začíná ztrácet hlavu. Hnán neurotickým 
strachem, že mu život bez opravdové lásky utíká mezi prsty, 
opouští svoji ženu kvůli mladé milence s dokonale plnou 
postavou a úplně prázdnou hlavou. Je snad tohle láska? 
Na cestě z extrému do extrému se pak Oskar zaplétá se 
slavnou zpěvačkou Norou, která je sice krásná, inteligentní 
a jemná, leč poněkud v nejlepších letech. Oskar je opilý 
svobodou a jeho život se mění v divokou jízdu ztřeštěných 
situací.

ČR 2008, komedie. Hrají: Jiří Macháček, Eva Kerekes, Emília Vášáryová, 
Simona Babčáková, Nina Divíšková, Pavel Landovský, Pavel Liška a další. 
Režie: Jan Hřebejk
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Když už nemáte koho podvádět, tak už to žádné podvádění není. 

Zbývá snad jen podvádět sám sebe. Představte si, že máte život 

pevně ve svých rukou. Jednoho dne však šlápnete poněkud vedle 

a spustíte těžko kontrolovatelnou lavinu. Psychiatr František 

Soukenický je děvkař, i když na první pohled jako nenapravitelný 

sukničkář nevypadá. Kvůli svým záletům přijde o soukromou 

psychiatrickou praxi i o manželku Elišku. Až když ji ztratí, naplno 

si uvědomí, že bez ní vlastně nemůže být a že mu ji rozhodně 

nemůže nahradit dotěrně starostlivá maminka, k níž se musí 

nastěhovat. A nejhorší ze všeho je, že zjistí, že si za to všechno 

opravdu může sám. Františkův příběh je vyprávěn s nadhledem 

a humorem, ač je možná trochu trpký.

ČR 2008, hořká komedie. Hrají: Josef Polášek, Ela Fuchsová-Lehotská, Zdena Hadrbolcová, Martin Pechlát, 
Arnošt Goldflam, Petr Čtvrtníček a další. Režie: Jan Prušinovský
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Klik: Život 
na dálkové ovládání
Architekt Michael Newman je workoholik, 
zanedbávající rodinu a soukromí. 
Jednoho dne se mu dostane do rukou 
dálkový ovladač, jímž může vracet čas. 
Když se však ovladač zblázní, nastávají 
Michaelovi horké chvilky.
USA 2006, sci-fi komedie.
Hrají: Adam Sandler, Kate Beckinsale, David 
Hasselhoff, Christopher Walken, Jennifer Coolidge 
a další. Režie: Frank Coraci

Harry Potter: 
Fénixův řád
Harry je připraven zabránit Pánu 
Zla, aby uvrhl svět do temnoty. 
S přáteli se učí, jak zdolat temné čáry 
a kouzla. Navíc přicházejí velké změny 
i do Bradavic. Zvítězí tentokrát dobro, 
nebo zlo? Co je vlastně Fénixův řád 
a co se to snaží Voldemort získat?
Velká Británie-USA 2007, rodinný dobrodružný.
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, 
Jason Isaacs, Tom Felton, Ralph Fiennes, Harry 
Melling, Jason Boyd a další. Režie: David Yates

Shrek Třetí
Král Harold má na kahánku a jeho nástupcem se má stát Shrek. Ten se ale raději 
rozhodne přemluvit Fionina bratrance, teenagera Artuše, aby si korunu nasadil 
on. Nejdřív ho ale bude muset najít a udělat z něj chlapa.
USA 2007, animovaná komedie.
Režie: Chris Miller, Raman Hui

Dannyho parťáci 3
Když se Reuben Tishkoff pustí do stavby hotelu s prolhaným Willym Banksem, skončí 
v nemocnici s infarktem. O půl roku později se Danny a jeho parťáci sejdou, aby 
vymysleli další geniální plán. Tentokrát jim ale nejde o zisk, ale o pomstu.
USA 2007, krimi thriller s prvky komedie.
Hrají: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Ellen Barkin, Al Pacino, Bernie Mac, Casey Affleck, Andy Garcia 
a další. Režie: Steven Soderbergh
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Křižovatka smrti 3
Losangeleský detektiv Carter a čínský inspektor Lee se vydávají do Paříže, aby 
zastavili spolčení kriminálních gangů a zachránili život dceři velvyslance Hana. 
Neznají město, jazyk ani přesně nevědí, co hledají, ale úkol je provede napříč celým 
městem.
USA 2007, akční komedie. 
Hrají: Jackie Chan, Chris Tucker, Max von Sydow, Roman Polanski, Julie Depardieu, Hiroyuki Sanada a další. 
Režie: Brett Ratner

Lovecká 
sezona
Do života zdomácnělého 
medvěda grizzlyho Booga 
vtrhne vychrtlý a upovídaný 
jelenec Elliot a přesvědčí 
ho, aby opustil pohodlný 
domov a okusil, jak 
chutná život v opravdové 
přírodě. Pouhé tři dny před 
začátkem lovecké sezóny 
musí rychle sjednotit 
zvířata a získat les zpátky.
USA 2006, dobrodružný animovaný. 
Režie: Jill Culton, Antony Stacchi, 
Roger Allers

Krvavý 
diamant
Bývalý žoldák Danny Archer se 
setká ve vězení se Solomonem 
Vandym. Rybář, odvlečený 
do diamantového dolu, se 
stane jeho nadějí. Archer má 
totiž dluhy a Vandy zase našel 
vzácný diamant. A tak uzavřou 
obchod - diamant za nalezení 
Vandyho rodiny.
USA-Německo 2006, thriller. 
Hrají: Leonardo DiCaprio, Djimon, 
Hounsou, Jennifer Connelly, Arnold 
Vosloo, Basil Wallace a další. 
Režie: Edward Zwick

Hudbu složil, slova napsal
Hvězdu 80. let Alexe Fletchera požádá Cora Corman, aby jí napsal písně pro nové 
album a ještě s ní nazpíval duet. Jenže Alex už roky nesložil ani notu a texty mu nikdy 
nešly. V tu chvíli vstoupí do děje květinářka Sophie, jejíž schopnost hrát si se slovy se 
mu docela hodí.
USA 2007, romantická komedie. 
Hrají: Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad Garrett, Kristen Johnston, Haley Bennett a další. Režie: Marc Lawrence
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Skrytá identita
Tajný policista Billy Costigan 
infiltruje zločineckou síť 
v čele s bossem Costellem. 
Colin Sullivan zase získává 
v řadách policie informace pro 
zločinecký syndikát. V systému 
se však objeví ještě jeden hráč 
a oba musí vyvinout maximální 
úsilí, aby se zachránili 
navzájem.
USA 2006, krimi thriller. 
Hrají: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, 
Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin 
Sheen, Ray Winstone a další. 
Režie: Martin Scorsese

Stíny minulosti
Bývalý zpravodajský důstojník Jack Foster 
bere dceru na dovolenou do Evropy, 
kde ji unese záhadný cizí agent. Aby ji 
zachránil, musí se Jack vydat do temného 
světa mezinárodních špionů, kde naráží 
na nepřátele na každém rohu.
USA-Velká Británie-Rumunsko 2006, thriller. 
Hrají: Steven Seagal, Eva Pope, Michael Elwyn, Imelda 
Staunton, Skye Bennett a další. Režie: Michael Keusch
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Těsně vedle
Čtyřicetiletý Eddie začíná pociťovat, že mu ujíždí vlak, a tak blonďatou ekoložku 
Lilu požádá o ruku, aniž si ji předem důkladně oťuká. Tu pravou najde až 
na svatební cestě, jenže není jeho novomanželkou.
USA 2007, romantická komedie. 
Hrají: Ben Stiller, Jerry Stiller, Malin Akerman, Michelle Monaghan, Carlos Mencia, Rob Corddry a další. 
Režie: Bobby a Peter Farrellyovi

Klub vyděračů
Malá Sophie je unesena a její rodiče, Neil a Abby Warnerovi, nemají jinou možnost 
než vyhovět únoscovým požadavkům. Chladnokrevný a vypočítavý psychopat 
převezme kontrolu nad jejich životy s brutální efektivitou toho, kdo nemá co ztratit.
USA 2007, thriller. 
Hrají: Pierce Brosnan, Gerard Butler, Maria Bello, Emma Karwandy, Claudette Mink a další. Režie: Mike Barker
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