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NÁZEV FILMU 
DVD111 

 

Označení, pod kterým  
pro vás snímek ukládáme. 

 

 

Tady se dozvíte něco o ději snímku, 
případně o zajímavostech a hercích. 

ROK UVEDENÍ 

Filmový žánr 

12 LET  
V ŘETĚZECH 

DVD354 

 

 

Solomon žil idylický středostavovský 
život na americkém Severu. V jediný 
moment ale o vše přišel. Skončil jako 

otrok na plantáži. Ocitl se ve zlém 
snu. Za těch dvanáct let se potká 
snad se vším, co černého otroka 
potkat mohlo. „Hodný" otrokář.                  

Krutý otrokář. Dřina na bavlníkových 
plantážích. Pokus o lynčování. 

Bičování. Psychický teror. 
Neúspěšné pokusy o útěk.                     
Víra ve svobodu a pomoc. 

2013 

Drama / Životopisný / Historický 

AMY  
DVD 481 

 

Celovečerní dokument nechává 
promlouvat zejména Amy samotnou 

prostřednictvím dosud 
nezveřejněných archivních záběrů, 
rozhovorů, ale především skrze její 
hudbu a původní texty, které vždy 
reflektovaly aktuální události jejího 

života.  2015 

Dokument / Životopis / Drama  



ALOIS NEBEL 
DVD413 

 

 
Příběh se odehrává roku 1989 

v Jeseníkách, kde Alios Nebel slouží 
jako výpravčí. Šedivé dny na nádraží 

na sklonku socialismu plynou. 
Výhybkář Wachek společně se svým 
otcem kšeftují s důstojníky sovětské 

armády. Poklidnou atmosféru 
jednoho dne naruší Němý, který 

překročí hranice, aby pomstil svoji 
matku. Halucinace nakonec Nebela 
přivedou do blázince a přijde o práci. 
Vydá se do Prahy hledat jinou práci, 
kde potkává svoji osudovou lásku – 

toaletářku Květu. 

2011 

Animovaný / Drama 

THE BEST OF 

KAREL ZEMAN 
DVD288 

 

Tři filmy Karla Zemana: Cestu 
do pravěku, Barona Prášila 

a Vynález zkázy. 

2013 

Dobrodružný 

CIRKUS BUKOWSKY 
DVD374 

 

Cirkus Bukowsky je původní 
český kriminální seriál 

produkovaný Českou televizí. 
Režie se ujal Jan Pachl, který           
je autorem scénáře a spolu                
s Josefem Vieweghem se 
podílel také na námětu. 

2014 

Krimi / Thriller / Road movie 



 

CO S LÁSKOU 
DVD375 

 

 

 

Amanda a Dawson byli spolužáci na 
střední škole. Pocházeli z odlišných 

vrstev, navzdory tomu mezi nimi 
vznikla láska. Měšťácká společnost 

jim jí nedopřála. Amanda odjela 
studovat na VŠ a Dawsona po 

tragické nehodě zavřeli. Neviděli se 
velmi dlouho, až na společné pohřbu 

kamaráda. Ani jeden z nich nežil 
život, jaký si vysnil a ani jeden 

nezapomněl na druhého. Všechny 
krásné i bolestivé vzpomínky ožijí               

a milenci mají před sebou společný 
víkend. Příležitost změnit dosavadní 

život je na dosah ruky, je to ale 
vůbec ještě možné? 

2014 

Romantický / Drama 

DÍVKA, KTERÁ 

KOPLA DO VOSÍHO 

HNÍZDA 
DVD282 

 

Lisbeth se chce pomstít lidem, kteří 
se ji pokusili zabít a také vládním 

institucím, které ji téměř zničili život. 
Zásadní komplikací je ale kulka, která 

ji uvízla v hlavě. Lisbeth leží na JIP                
a malou šancí na uzdravení. Pokud 
se jí to povede bude souzena za tři 

vraždy. Lisbeth totiž znamená 
nebezpečí pro svého otce i pro 

“Sekci” – nelegální skupinu uvnitř 
tajné policie, která mimo jiné 

odpovídá za to, že tenhle bývalý 
agent sovětské výzvědné služby 

zůstane i nadále v utajení. 

2011 

Krimi / Drama / Thriller 

DIVOKÉ HISTORKY 
DVD396 

 

Šest divokých historek spojuje téma 
drobných i větších nespravedlností               
a křivd, kterým se člověk nemůže 
bránit, nechce-li překročit hranice 

zákona či dobrých mravů. V různých 
situacích se hrdinové filmu dostanou 
do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. 
Malostí, byrokracií či vypočítavostí               
si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného 

zvířete.   
2015 

Povídkový / Komedie / Drama / 
Thriller 



DOMÁCÍ PÉČE 
DVD462 

 

 

 

Zdravotní sestra Vlasta při své práci 
ošetřuje spoustu rázovitých místních 

pacientů. Když se však dozví, že 
sama potřebuje pomoc, musí ji začít 

hledat mimo prostředí, které zná. 
Díky dceři jednoho z pacientů a její 

esoterické mentorce začíná 
objevovat svět alternativního léčení        

a díky němu snad i sebe samu.                
To vše k velké nelibosti manžela 
Ládi, který na tyhle "hňupoviny" 

nevěří. Vlasta tak musí bojovat nejen 
se svojí nemocí, ale i s Laďovým 

rozumem. 

 

2015 

Komedie / Drama 

ENDEROVA HRA 
DVD463 

 

Film z alternativní budoucnosti,                
kde Zemi ohrožuje mimozemská rasa 

"hmyzáků", pojednává o osudu 
mladého chlapce Endera (Assa 

Butterfield), jenž je pro svoji 
nadprůměrnou inteligenci                            

a schopnosti analytického myšlení 
vybrán do vojenské akademie,                 

kde je cvičen a připravován na svůj 
ultimátní úkol - zachránit lidstvo před 

blížícím se zničením. 
2013 

Sci-Fi / Akční 

 

 

EVEREST  
DVD 482 

 

 

 

 

 

Everest v režii Baltasara Kormákura 
rekapituluje jednu z nejtragičtějších 
expedic, při které majestátní masív 
poslal svým vyzyvatelům mrazivé 

varování. íše se polovina 
devadesátých let a Himaláje se 

stávají oblíbenou turistickou 
destinací. Na osmitisícovky už 
nešplhají jen zkušení horolezci,                 
ale táhnou se tam celá procesí 

dobrodruhů z celého světa. 

2015 

Drama / Thriller / Dobrodružný 



EX MACHINA 
DVD397 

 

Caleb ve firemní soutěži vyhrál hlavní 
cenu, týdenní pobyt na horské chatě. 

V okamžiku, kdy uprostřed pustiny 
vyskočí z vrtulníku, který ho na místo 

dopravil, dojde mu, že na tenhle 
týden jen tak nezapomene.                   

Jenže ani nejbujnější fantazie by ho 
nedokázala připravit na to, co ho 

čeká v supermoderní stavbě 
připomínající protiatomový bunkr. 

2014 

Drama / Sci-Fi / Thriller 

GRACE  
KNĚŽNA MONACKÁ 

DVD362 

 

Příběh hollywoodské hvězdy                        
a držitelky Oscara Grace Kelly, která 

se vzdala své oslnivé kariéry                           
a odešla do zcela neznámého světa. 
Provdala se za monackého knížete 

Rainiera III. a stala se kněžnou 
z Monaka. Film se soustředí na 

dramatické momenty, kdy na dveře 
paláce zaklepe Hitchcock s nabídkou 

velké filmové role a na jiné dveře 
buší mocná Francie s hrozbami 
a výhrůžkami. Kněžna Grace se 
zapojí do tvrdého boje za osud 

Monaka, země, která se stala jejím 
domovem. 

2014 

Životopisný / Drama 

HUNGER GAMES - 
SVĚT SE BUDE 

DÍVAT  
DVD422 

 

The Hunger Games jsou příběhem 
plným dobrodružství a akčních scén. 
Vypráví o post-apokalyptickém světě, 

ve kterém se na troskách bývalé 
Severní Ameriky rozkládá země 

Panem s hlavním městem Kapitol               
a dalšími dvanácti kraji. 

2012 

Akční – Drama – Sci - Fi 



JAK JSME HRÁLI 

ČÁRU 
DVD380 

 

Petr, vyrůstá v péči prarodičů, 
protože jeho rodiče emigrovali do 

Vídně a od té doby se ho 
prostřednictvím úřadů marně snaží 

získat. Petr vymýšlí nejrůznější 
způsoby, jak se přes čáru dostat,               

pro což má čím dál menší pochopení 
velitel místních pohraničníků. 

Mnohem větší problémy má ale Petr 
s partou černogardistů, kteří si libují 

v trápení slabších dětí. Jak se 
šedesátá léta chýlí ke konci                       

a poměry v zemi se dramaticky mění, 
otevře se nakonec i před Petrem 

vysněná cesta přes hranice. 

2015 

Komedie / Drama 

JOHN WICK  
DVD399 

 

Říká se: "Nedráždi hada bosou 
nohou". John Wick je zabiják na 

odpočinku, přesně ten typ chlápka, 
kterému je lepší se vyhnout. Vloupat 
se mu do domu, ukrást auto a zabít 

milovaného psa, to se prostě nemělo 
stát. Střední zlodějíčkové to nevěděli, 

jejich bossové v podsvětí ale ano.               
A musí jednat. Takže zatímco se 

John Wick vydává na svou drsnou 
vendetu, stává se zároveň terčem 

svých bývalých kolegů - nájemných 
zabijáků. 

2014 

Akční / Thriller 

JURSKÝ SVĚT 
DVD425 

 

Před 92 roky tragicky skončil sen 
excentrického milionáře Johna 

Hammonda, který chtěl na odlehlém 
ostrově z dinosauří DNA vypěstovat 

Jurský park s živými exponáty.                 
Od té doby se ale mnohé změnilo, 
park jede na plné obrátky. Vědecké 

experimenty s novými druhy mohutně 
podporuje strohá manažerka parku 

Claire Dearing, která ve zvířatech vidí 
především čísla.  

2015 

Akční / Dobrodružný / Sci - Fi 



KOBRY A UŽOVKY 
DVD426 

 

Užovka (Matěj Hádek) je ztracen                   
ve svém vlastním životě. Je mu už 

skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, 
přičemž cítí, že má poslední šanci 

sám se sebou něco udělat. Naskytne 
se mu šance, kterou nehodlá 

promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof 
Hádek) je magor, nezodpověděné 
dítě a feťák, bydlící s věčně opilou 

matkou (Jana Šulcová). Ve chvíli, kdy 
se ukáže, že by Užovka mohl být už 
konečně šťastný, se objeví Kobra. 

Užovka se mu rozhodne dát 
pořádnou lekci, situace se ale 

vymkne kontrole. 

2014 

Drama 

KRÁLOVA 

ZAHRADNICE 
DVD400 

 

Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. 
byl nabitý vášněmi, lascivností                   

a nebezpečím.To se často ukrývalo 
pod sešněrovanými korzety, 

napudrovanými parukami                            
a bohatými krinolínami dvorních dam, 
jež za svými vějíři uměly zamaskovat 

nejednu špinavost. A tak je tomu               
i v případě Královy zahradnice. Kate 

Winslet jako emancipovaná 
zahradnice Sabine De Barra je 

povolána do Versailles, aby pro krále 
Francie vytvořila zahrady dosud 

nevídané nádhery.  

2014 

Drama / Komedie / Romantický 

LEKCE FAUST - 
FAUST 
DVD308 

 

 

Pokus o aktuální výklad 
Faustovského mýtu. Faust, náhodný 
člověk z davu, je manipulován celým 
dějem, vžívá se do role Fausta až do 

hořkého konce. 

2012 

Drama / Fantasy / Loutkový 



MUŽI, KTEŘÍ 

NENÁVIDÍ ŽENY 
DVD280 

 

 

Mikael Blomkvist je finanční reportér, 
odhodlaný očistit svou pověst poté, 

co byl obviněn z veřejného 
pomlouvání. Jedním z nejbohatších 
průmyslníků ve Švédsku, Henrikem 
Vangerem je povolán, aby rozluštil 

tajemství dávného zmizení jeho 
milované neteře Harriet – kterou,                  

jak je Vanger přesvědčen, zavraždil 
některý z členů jeho rodiny. Novinář 

se vydává na odlehlý ostrov                   
u promrzlého švédského pobřeží, 

aniž by tušil, co tu na něj čeká. 

2015 

Komedie / Drama 

NAŠE BLÁZNIVÁ 

RODINA 

DVD317 

 

Dvanáctiletá Jana se vrací                           
z nemocnice. Doma pozoruje určité 
změny a má obavy, že se její rodiče 

budou rozvádět. Ve skutečnosti 
ovšem očekávají dalšího potomka. 

1968 

Komedie / Rodinný  

NĚCO Z ALENKY 

DVD319 

 

Film je surrealistickou poctou 
Carrollově Alence i záminkou                    

k  rozvinutí vlastní představivosti.                   
Je vzpomínkou na dětství, a zároveň 
pokusem evokovat prožitek dětství 
i v divácích. Infantilní vnímání světa 
totiž surrealisté vždy stavěli na roveň 
básnické intuici či myšlení příslušníků 
domorodých kultur. Jestliže postavě 
Alenky vyhradil režisér pro její hry 

prostor dětského pokoje, prostorem, 
který ve filmu vyhradil své 

představivosti, je sen. Něco z Alenky 
demonstruje propojení reality a snu. 

2012 

Animovaný / Fantasy 



OTESÁNEK – LITTLE 

OTIK  
DVD320 

 

O bezdětných manželech, kteří si 
pořídí dřevěnou (otesanou) náhradu 

za dítě. Dřevěná imitace obživne                 
a začne jíst. Postupně sní všechny 
potraviny, rodiče začnou vyvářet 
obrovské množství jídla, poté mu 

servírují i pošťáka a sousedy. 
Otesánka uklidí do sklepa, kde 
požírá další lidi. Nakonec se za 

Otesánkem do sklepa vydává babka 
s motykou. 

2012 

Horor  

PŘÍBĚH MARIE  
DVD389 

 

Marie se narodila nevidomá                       
a neslyšící a ani ve čtrnácti letech 

není schopná komunikovat se svým 
okolím. Její otec ze zoufalství 

nakonec odveze Marii do ústavu 
Larnay nedaleko Poitiers, kde se 

řádové sestry starají o neslyšící dívky 
a mladé ženy. Mladá řádová sestra 
Marguerite, si i přes skepsi matky 
představené vezme toto „divoké 

zvířátko" pod svá ochranná křídla                 
a dělá vše pro to, aby ji vyvedla z 

hlubin jejího vnitřního vězení a našla 
cestu jak s ní komunikovat a jak ji 

naučit žít.  

2015 

Životopisný 

 

 

PURPUROVÝ 

VRCH 
DVD 489   

 

 

 

Severozápádní cíp Anglie je plný 
více či méně prosperujících panství. 
Jedno z nich je však velmi speciální. 

A právě do něj se brzy po svatbě 
přestěhuje mladá dívka Edith 
Cushing (Mia Wasikowska). 

Jejím novomanželem je okouzlující 
sir Thomas Sharpe (Tom 

Hiddleston), který zde žije společně 
se svou sestrou lady Lucille (Jessica 

Chastain). 

Edith však velmi brzy začíná 
zjišťovat, že její manžel není tím, kým 

se zdál být. Na povrch začne 
vyplouvat jeho tajemná a ne vždy 

příjemná minulost. 

2015 

Horor / Drama / Fantasy 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cho%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Imitace


ROGER WATERS  

THE WALL  
DVD 490 

 

 

 

Roger Waters The Wall je hudebně-
zážitková road movie, která 

zachycuje světové koncertní turné 
zakládajícího člena legendární 

britské skupiny Pink Floyd v letech 
2010 až 2013. Záběry, pořízené ve 

třech městech na dvou kontinentech, 
putují mezi 150 metrů dlouhým 

jevištěm a zákulisím, ze kterého vše 
exkluzivně komentuje sám Waters. 

2014 

        Hudební / Dokumentární 

SIN NOMBRE 
DVD 474 

 

 

Sedmnáctiletý Casper patří                        
k mexickému pouličnímu gangu Mara 

Salvatrucha, pro jehož členy je 
nejvyšší hodnotou smrt příslušníka 

gangu soupeřícího. Osudová náhoda 
jej svede dohromady se stejně starou 

Sayrou, která se spolu s otcem                        
a strýcem snaží přejet na střeše 
vlaku z rodného Hondurasu přes 

Mexiko do vysněných USA. 
Debutující Fukunaga umně mísí 

různé žánry, od thrilleru přes sociální 
drama na téma ilegální imigrace až 
po love story a western, aniž by v 

kterémkoli z nich působil 
nevěrohodně. 

2009 

Krimi / Drama / Thriller  

 

       STRAIGHT 
OUTTA COMPTON 

DVD 491 

 

 

 

 

 

Ulice kalifornského Comptonu bývaly 
jedním z nejnebezpečnějších míst v 
Americe. Právě tady, v místě, jehož 

život řídily drogové gangy                            
a pravidelné policejní šťáry, se 

narodila pětice kluků, kteří odsud 
dokázali vypadnout. Ze své frustrace, 

nenávisti a naštvání se rozhodli 
vyzpívat. Stvořili žánr zvaný „gangsta 
rap" a skupinu N. W. A., která patří                
k nejkontroverznějším hudebním 

sestavám historie. 
2015 

Hudební / Drama 



TAJNÝ SVĚT  

 LADY GAGA 
DVD305 

 

Podívejte se, jak si současná světová 
superstar vydobyla svou slávu,                   
a zjistěte, proč její jméno stále 

zaplavuje novinové titulky. 
Mezinárodní hvězda Lady Gaga ve 
své hudbě odráží své nejniternější 

pocity i zkušenosti. Ve svých 
vystoupeních neustále posouvá 
hranice zábavy šílenými nápady, 

skandálními kostýmy a své fanoušky 
láskyplně nazývá „malými monstry". 

Tohle je její neuvěřitelný příběh 
doplněný o vzácné archivní záběry              

a rozhovory s jejími kolegy z branže. 
2014 

Dokumentární 

TERAPIE LÁSKOU 
DVD436 

 

  
Učitel dějepisu, Pat Solatano 

(Bradley Cooper), prošel psychickou 
krizí, během níž přišel o všechno – 
ztratil dům, práci, manželku i svůj 
dosavadní život. Jediné, co získal, 

bylo osm měsíců strávených 
v psychiatrické léčebně. Po jejich 
skončení mu soud dovolí vrátit se 

domů. A tady teprve začíná 
příběh Terapie láskou, excelentního 
filmu, který se pyšní 4 nominacemi 

na Zlaté Glóby a dokonce                          
8 nominacemi na Oscary včetně 
nominace za nejlepší film, režii, 

scénář i herecký výkon. 

2012 

Komedie / Drama / Romantický  

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY 
DVD371 

 

  
Charismatickým mužem plného 

energie, který, kromě toho, že měl 
manželku a deset dětí a psal své 

tlusté romány, zvládal být                             
i novinářem, divadelníkem, 

společenským aktivistou, celebritou. 
Vášně mezi řádky se ale ještě více 
soustředí na Nelly (Felicity Jones), 
inteligentní a krásnou mladou ženu, 
která si s Dickensem odvážně začne 

milostný románek, jehož důsledky                  
si v tu chvíli ještě neumí představit. 

Neví, jaké to je, být milenkou 
ženatého muže s deseti dětmi.                 

Ve viktoriánské Anglii je to zločin, 
který se trestá vyhoštěním na okraj 

společnosti. 

2014 

Komedie / Drama / Romantický  




