Hurvínek a kouzelné muzeum
Animovaná komedie, ČR, 2017, 85 minut

Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému hrozí zbourání. Hurvínkovi se ale
podaří proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět skrytý před zraky
návštěvníků. A právě v podzemí je ukryt kromě tajemství kouzelného muzea i klíč k jeho
záchraně. Film je v distribuci ve 2D i 3D.

Esa z pralesa
Animovaný, F, 2017, 97 minut

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra.
Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na
světě. To nebude vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale
také obrovským odhodláním.

Velká oříšková loupež
Animovaná komedie, USA / Kan., 2017, 92 minut

Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi
Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku.

Cesta do pravěku
Dobrodružný / Fantasy, Československo, 1955

Filmová legenda, která není uvolněna do běžné kinodistribuce a tak je to jedinečná
šance pro vaše žáky a studenty vidět tento skvost v remasterované podobě na velkém
plátně.

Cesta do pravěku vypráví o cestě čtveřice zvídavých chlapců proti proudu času. Čtyři
kamarádi na pramici putují ze současnosti přes dobu ledovou, třetihory a druhohory až
do okamžiku, kdy se z oceánu zrodil život.

Kráska a zvíře
Romantická pohádka, USA, 2017, 130 minut, české znění / originál s titulky / 2D+3D verze
Dlouho očekávané hollywoodské zpracování klasické pohádky dostalo velkovýpravnou

muzikálovou podobu v hlavní roli s Emmou Watsonovou a bude to pastva nejen pro oči
- jen její jedny šaty se šily 12tis. hodin, na lustry se spotřebovalo přes 9tis. svíček a
taneční sál je něco mezi benediktínským klášterem a zámku ve Versailles.

Špunti na vodě
Rodinná komedie, Česko, 2017, 83 minut

Rozverná komedie o tom, co se stane, když se tři tátové nehodlají vzdát svého plánu na
pánskou jízdu a roz-hodnou se sjet Sázavu i se sedmi dětmi – manželkám a
nepředvídatelným nástrahám navzdory. V režii Jiřího Chlumského uvidíme například
Jiřího Langmajera, Hynka Čermáka, Pavla Lišku, Táňu Vilhelmovou nebo Annu
Polívkovou.

Letíme!
Animovaná komedie, N / B / USA, 2017, 84 minut, české znění

Richard je vrabec a všichni to ví. Všichni kromě Richarda. Má čapího bráchu, mámu i tátu a
je samozřejmě přesvědčený, že sám se narodil jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho

adoptivní rodina vyráží na zimu do tep-lých krajů a Richarda musí nechat doma. Čáp
nečáp, vrabec nevrabec, Richard nemá svoje křídla pro nic za nic a vyráží do dálné Afriky
na vlastní pěst.

Emoji ve filmu
Animovaná komedie, USA, 2017, 97 minut, 2D i 3D

Textopolis je domov smajlíků v našich smartphonech. Každý z nich má jeden výraz až na
Genea, který je vícevýznamový… což se ovšem ukáže jako problém. Pomocnou ruku mu
nabídne Hi-5 a nechvalně proslulá hackerka Jailbreak. Společně se vydají na cestu skrz
aplikace hledajíce Kód, který může Gena opravit.

Auta 3
Animovaná komedie, USA, 2017, 95 minut, české znění

I děti mají své filmové legendy a Auta od Pixaru k nim bezesporu patří. Slavný závoďák
Blesk McQueen s číslem 95 musí ve třetím díle dokázat svým mladším soupeřům, kteří ho
chtějí postavit mimo závodní dráhu, že nepatří do starého železa. A to doslova. Jako
předfilm uvidíme upoutávku na připravovaný pixarovský film Lou, který vypráví o krabici
ztrát a nálezů, a neviditelných stvůrách, které se v ní ukrývají (6 minut).

Já, padouch 3
Animovaná komedie, USA, 2017, 90 minut, české znění, 2D i 3D

Je dobré být zlý! Fanoušci žlutých neposedů jsou nadšeni, protože letní prázdniny
nemohou začít lépe, než ve společnosti mimoňů, kteří se dorozumívají takovým
zvláštním, prostě mimoňským jazykem, a pro banány by zabíjeli. O co tentokrát ve zkratce

půjde? Objeví se dávno ztracené dvojče hlavního hrdiny a začne sourozenecké soupeření.

Mimi šéf
Animovaná komedie, USA, 2017, 97 minut, české znění, 2D i 3D

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…

Příšerky pod hladinou
Animovaná komedie, Španělsko, 2017, 92 minut, české znění, 2D i 3D verze

Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na
dokonale modré pla-netě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin. V jednom podmořském
údolí žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo a tři
kamarádi = třikrát více průšvihů, ten poslední je ale opravdu kolosální. Jejich údolí hrozí
zkáza a naprosto nepravděpodobná sestava musí rychle povýšit na hrdiny a najít
záchranu.

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 1,4mil. 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

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

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.

