Šmoulové – Zapomenutá vesnice
Animovaná komedie
USA, 2017, 83 min, 2D i 3D verze
V třetím celovečerním dobrodružství se Šmoulové vydají tajemným lesem hledat bájnou zapomenutou
ves-nici a konečně se dozvíme, jaktože je Šmoulinka jediná slečna v partě modrých skřítků!

Mimišéf
Animovaná komedie
USA, 2017, 97 min, 2D i 3D verze
Seznamte se s hodně zvláštním batoletem. Nosí elegantní oblek, mluví hlubokým hlasem, nemístně
vtipkuje a navíc se chová jako tajný agent – jenže to vidí jen jeho starší bratr Tim, který z jeho
příchodu není vůbec nadšený a tak se snaží novému sourozenci podívat na zoubek. Tedy pokud už
nějaký má…

Zpívej
Animovaná muzikálová komedie
USA, 2017, 110 min, 2D i 3D verze

Soutěž talentů bez hranic, protože my lidé jsme možná také nadaní, ale jen tvůrci Mimoňů
rozezpívali mj. slonici, gorilu, dikobraza, buvola, šneka i prasečí maminku při těle a šéfem
udělali koalu.

Balerína
Animovaná muzikálová komedie
USA, 2017, 89 min., 2D i 3D verze

Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého
nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do
Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů, zajímavých setkání a dozvíme se, zda se jí

splní její největší sen – stát se balerínou.

Pes ro©ku
Animovaná komedie,
USA, 2017, 89 min., 2D verze

Jsou to prostě nejvěrnější tvorové a tak do kin přichází další psí animovaná komedie pro děti.
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho
vzal kytaru, hrábnul od strun a stal se zcela novým druhem - psem rockovým.

Anděl Páně 2
Pohádková komedie, ČR, 2016, 90 minut

Pohádka Jiřího Stracha se známou dvojicí Trojan-Dvořák v hlavních rolích je plná nakažlivé
radosti a štěstí a navíc překonala dosavadní rekord v návštěvnosti kin, kdy do dnešních dní jí
viděla opakovaně již 1,2mil. diváků.

Lichožrouti
Animovaná komedie
ČR, 2016, 83 min, 2D verze
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek
vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ
a jejich největšího protihráče, podivínského a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh hlavního
hrdiny, malého LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu velká dobrodružství. Dny jeho
dědy LAMORA, který ho vychoval, jsou u konce a HIHLÍK musí překonat strach, vylézt z okna a vydat
se hledat strejdu PADREHO, o kterém neměl doteď ani tušení

Hledá se Dory
Animovaná komedie
USA, 2016, 103 min, 2D i 3D verze
Při hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského akvária: První je Hank,
nerudný chobotničák, který úspěšně uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe
přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká velryba jménem Naděje. Při
prohledávání moderního akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké máme
nejraději kvůli jejich nedostatkům, a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina.

Zootropolis
Animovaná komedie
USA, 2016, 109 min, 2D i 3Dverze
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu najdete luxusní
čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí
pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda
jste obří slon nebo malá myška. Když však do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá,
zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace

Doba ledová: Mamutí drcnutí
Animovaná komedie
USA, 2016, 95 min, 2D i 3D verze
Jestli lze nějaké období dějin označit za hodně zajímavé časy nabité všemožnými katastrofickými
událostmi, za časy, které každému pořádně prověří schopnosti přežít, pracovat pro tým a také sílu
jeho charakteru, pak je to určitě doba ledová. Jedno jaká. Jestli první, druhá nebo pátá. A právě v
pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré
známé hrdiny a pár úplně nových. Přichází ledová událost roku a s ní mamuti Manny, Ellie a
Broskvička, něco jako lenochod jménem Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie. A pochopitelně
také veverčák Scrat.

Čapí dobrodružství
Animovaná komedie
USA, 2016, 87 min, 2D i 3D verze
Děti vždycky nosili čápi. Dnes je tomu sice jinak, ale to neznamená, že už to neumí. I v době
plánovaného rodičovství a PPL je osobně motivovaný čáp nenahraditelný. Junior a jeho kamarád
Tulip, jediný člověk na Čapí hoře, v zoufalé snaze doručit zásilku dřív, než se to dozví šéf, a závodí s

časem, aby doručili své první dítě – na divoké a objevné cestě, která by mohla pomoci k úplnosti
nejedné rodině a vrátit čápům na celém světě jejich původní poslání.

Řachanda
Pohádková komedie
ČR, 2016, 104 min, 2D verze
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, David
Novotný, Petr Čtvrtníček, Aleš Bílík, Denisa Pfauserová
Pohádka o jedné rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě.
Když se tahle trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti,
kterým vládne Paní lesa, naučí se od nich to, co je nedokázali naučit lidé. Že tak, jak se chováme k
ostatním, tak se chovají oni k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí.

Lovecká sezóna: Strašpytel
Animovaná komedie
USA, 2016, 2D verze
Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho instinkty domácího mazlíčka v něm pořád
přetrvávají. Jedním z nich je strach. A když jednou Elliot u táboráku přidá k dobru historku o
nebezpečném vlkodlakovi z místních lesů, Boogovi začne být les trošku nepohodlný. Vždyť je v něm
tma a pořád někde něco šustí a všude najednou číhá nebezpečí. Elliot a všichni ostatní kamarádi v
lese nasadí jedinou možnou terapii, která může Booga vyléčit – terapii strašením. Během
sofistikované léčby ale zjistí, jak to s tím legendárním vlkodlakem vlastně je. A pak se možná budou
bát všichni. Ale to nevadí. Můžeme se bát, hlavně když je u toho zábava

