
Zlatý podraz – ČR 2018 

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 (Filip Březina) k tanečnici Michelle 

(Patricia Volny), 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 (Stanislav Majer) a 

funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná 

opona. (Falcon) 

Toman – ČR/SR 2018 

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. (Falcon) 

Milada – ČR 2017 

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.(Bohemia MP) 

Bohemian Rhapsody – VB/USA 2018 

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. 

(CinemArt) 
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