Earth: Den na zázračné planetě
Rodinný film / dokument, VB, 2017, 95 minut, komentář čte Ivan Trojan

Technologicky nejdokonalejší a nejambicióznější film o přírodě všech dob. Tento film nám
zprostředkuje fascinující emotivní příběhy, které se odehrávají na nejrůznějších místech
Země během jediného dne.

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.

Coco
Animovaný, USA, 2017, 109 minut

Výherce Oscara 2017 v kategorii Nejlepší animovaný film. Tvůrci značky Pixar se
tentokrát vydali do říše mrtvých. Dvanáctiletý Miguel se navzdory podivnému
rodinnému zákazu muziky, touží stát uznávaným hudebníkem jako jeho idol,
legendární Ernesto de la Cruz. Cesta za slávou chlapce zavede až do barvité Říše
mrtvých a k tajemství vlastní rodiny.

Ferdinand
Animovaná komedie, USA, 2017, 99 minut

Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak
zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. Neublížil by však ani
mouše, doslova.

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Animovaný film, Rusko, 2018, 89 minut

Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši
hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku bude pořádně horko a chvíli
zase hodně velká zima.

Pračlověk
Animovaná komedie, VB, 2018, 89 minut Textopolis je domov smajlíků v našich smartphonech.

Nejnovější film Nicka Parkera o střetu civilizací (Wallace a Gromit, Ovečka Shaun) se
odehrává v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných

jeskyní. Vyhraje doba kamenná nebo bronzová?

Triky s trpaslíky
Animovaný, USA / Kanada, 2017, 89 minut

Po přistěhování do domu plného zahradních trpaslíků si Chloe začne všímat, že se v něm
dějí divné věci. Všude jsou obaly od sladkostí a zdá se jí, jakoby na ni trpaslíci mrkli, nebo
se dokonce pohnuli?

Planeta Česko
Dokumentární, Česko, 2017, 81 minut

První celovečerní film o české přírodě ukazuje fascinující dobrodružství zvířat a rostlin
žijících kolem nás. Některé možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi
dveřmi!

Sherlock Koumes
Animovaná komedie, USA / VB, 2018, 90 minut

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky
nejste sádrová zahradní ozdoba a nejde vám o kejhák. Případu se ujímá nejlepší a

nejslavnější detektiv světa…

Cesta za králem trollů
Dobrodružná pohádka, Norsko, 2017, 104 minut

Výpravná severská pohádka vypráví příběh Espena, který se se svými bratry vydá na
nebezpečnou výpravu za záchranou princezny, ze zajetí zlého trolla, aby získal odměnu a
zachránil rodinnou farmu.

Paddington 2
Rodinná komedie, VB / F, 2017, 103 minut, české znění

Vymazlený film s výborným britským humorem, u kterého se budou bavit všichni bez
ohledu na věk.

Čertoviny
Pohádka, ČR, 2018, 101 minut

Klasická pohádka Zdeňka Trošky v nás uchová vánoční náladu i v lednu. Dva nešikovní

čerti Popelák a Uhelák jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli
každý jednu hříšnou duši. Hrají: Jakub Prachař, Oldřich Navrátil, David Gránský aj.

