Celovečerní dokument přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše KARLA GOTTA. Štáb natáčel s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl… • ČR •
127 minut

Katastrofický thriller. Obří kometa se rychle blíží k Zemi. V nastalé celosvětové panice se John (GERARD BUTLER) snaží najít bezpečný úkryt pro svoji ženu a syna. První úlomky komety již zahájily dílo zkázy, na záchranu rodiny před obří apokalypsou mnoho času nezbývá… • GREENLAND • USA, Velká Británie • 119
minut • nevhodné pro děti do 12 let

Tragikomedie o muži, kterému se život převrátí vzhůru nohama. Josef (MIROSLAV KROBOT) jednoho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný sluch v podobě zaječích uší. Výborně slyší nejenom hlasy dalších lidí, ale především jejich myšlenky. Střet cizích a vlastních představ o sobě samém otevře Josefovi oči…
Režie: MARTIN ŠULÍK. • Slovensko, ČR • 104 minut • nevhodné pro děti do 12 let

Přichází další dobrodružství Maxinožky! Adamův tatínek je teď velmi slavný a chce využít svou slávu k záchraně nedotčené přírodní rezervace před znečištěním ropnou společností. Když táta zmizí, jeho syn, Maxinožka a jeho přátelé udělají vše, co je v jeho silách, aby ho našli a zachránili… • BIGFOOT FAMILY • Belgie,
Francie • 89 minut • DABING

Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Setkání se nese v nostalgickém duchu až do chvíle, kdy místo dalšího spolužáka přijde nečekaná zpráva o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem
složitější, než se zdá… Scénář a režie: MICHAL SUCHÁNEK. • ČR • 90 minut • nevhodné pro děti do 12 let

Černá komedie. Filmař Max (ROBERT DE NIRO) má za sebou propadák a na krku naštvaného mafiána (MORGAN FREEMAN), který mu na něj půjčil. Max dostane nápad – během kaskadérské scény nenápadně odpravit hlavní hvězdu (TOMMY LEE JONES) a inkasovat prachy z pojistky. Jenže věčně opilý herec ze všech
léček odchází nezraněný a s grácií si jde pro další lahev… • THE COMEBACK TRAIL • USA • 104 minut • nevhodné pro děti do 12 let

Díky nečekané nehodě se Joe dostane na úžasné místo, kde čerstvě narozené duše před narozením získávají lidské vlastnosti. Joe však nechce umřít a tak spojí síly s duší číslo 22, která ale nechápe, čím je lidský život tak výjimečný. A jak se Joe snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, získává odpovědi na otázky, které
si sám často kladl… • SOUL • USA

Romantická komedie. Čtyři nejlepší kamarádky jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Ale hlavně mají jedna druhou… Hrají: HANA VAGNEROVÁ, PETRA HŘEBÍČKOVÁ, SANDRA NOVÁKOVÁ, JAKUB PRACHAŘ, JIŘÍ
LANGMAJER, VLADIMÍR POLÍVKA a další. • ČR • nevhodné pro děti do 12 let

Penzionovaného šerifa a jeho ženu (KEVIN COSTNER, DIANE LANE) těžce zasáhne smrt syna. Snacha se brzy znovu provdá a s novým partnerem odjede žít k jeho rodině. Pochopitelně s sebou odveze i jejich vnuka. Oba by se s tím snad i smířili, ale nový manžel snachy má násilnické sklony. Proto se vydají na cestu přes půl Ameriky, aby v případě nouze zakročili… • LET
HIM GO • USA • 104 minut • nepřístupné pro děti do 15 let

