
KINOKLUB–GYMNÁZIUM, Legionářů 402, Příbram 7 
 

Kdy a kde: skoro každou poslední středu v měsíci v 16,30 

Za kolik: pro předplatitele 25,- Kč (ostatní 50,-Kč) 

Předplatné: 10 filmů za školní rok = 250,- Kč  
(platit v kabinetě cizích jazyků – u Pavly Karasové 

nebo v knihovně u Edity Vaníčkové Makosové) 

 

ZÁŘÍ: 25.9.2013 – Skyfall 
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 23. Bondovce. Tentokrát bude 

Bondova loajalita vůči M (Judi Dench) vystavena nelehké zkoušce, když ji začne 

pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, 

ať už ho to stojí cokoliv. 

 

ŘÍJEN: 23.10.2013 – Velký Gatsby 
Velký Gatsby sleduje příběh Nicka Carrawaye, který opustí středozápad a na jaře roku 1922 se 

vydává do New Yorku, města ztělesňujícího uvolňující se morálku a populární jazz. Carraway 

hledá svou vlastní verzi amerického snu a usadí se nedaleko domu záhadného a časté večírky 

pořádajícího Jaye Gatsbyho a také kousek od své sestřenice Daisy a jejího záletného manžela s 

modrou krví Toma Buchanana.  

 

LISTOPAD: 27.11.2013 – Lincoln 
Film „Lincoln“ Stevena Spielberga popisuje období posledních čtyř měsíců života 

největšího amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Odhaluje nejriskantnější a 

nejodvážnější rozhodnutí amerického vůdce v době, kdy se vyostřuje otázka otroctví a 

zemí zmítá válka. 

 

PROSINEC: 18.12.2013 – Nespoutaný Django 
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím 

Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky 

nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící 

bratry Brittlovi. 

 

LEDEN: 29.1.2014 – Anna Karenina 
Anna Karenina (Keira Knightley) žije v lehce unaveném manželství s vysokým vládním 

úředníkem (Jude Law), s nímž má malého syna, a její pověst mezi petrohradskou 

smetánkou nemůže být lepší. Během cesty do Moskvy, kam jede navštívit bratra 

(Matthew Macfadyen), potká hraběnku Vronskou a na moskevském nástupišti se seznámí 

i s jejím synem (Aaron Taylor-Johnson), mladým ambiciózním důstojníkem. 

 

ÚNOR: 26.2.2014 – Jobs 
Steve Jobs. Byl bezesporu jedním z největších vizionářů 20. století, technologickým 

géniem a mimořádně schopným obchodníkem.Jeho spolupracovníci ho často nenáviděli 

proto, jaký byl, ale milovali proto, co tvořil. Apple Macintosh, iPhone, iPad nebo filmové 

studio Pixar. 



 

BŘEZEN:26.3.2014 – 7 dni hříchů 
Tento snímek byl inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na 

Šumperku roku 1945. Útěk ženy českého lesníka Jana, Agnes, je zakryt tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a 

proč ji hledá.  

 

DUBEN:30.4.2014 – Libánky 
Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich – Tereza (Anna 

Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již 

prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své … 

 

KVĚTEN:28.5.2014 - Revival 
„Ještě jednou si pořádně . . ." Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností 

se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve 

výslužbě vyrovnal po svém. 

 

ČERVEN:25.6.2014 – Diana 
Lady Dianu, princeznu z Walesu, zná téměř každý. Jen málokdo však zná skutečnou 

Dianu Spencerovou, jen málokdo v ní vidí obyčejnou ženu. Film Diana není klasickým 

životopisem, zaměřuje se na poslední dva roky jejího života, kdy opustila královskou 

rodinu a tísnivý život v Buckinghamském paláci. 


