Já, Simon – možné programovat hned od premiéry 14.6
Komedie / drama, USA, 2018, 110 minut, s titulky

Komedie, která Vás dostane svou upřímností a srdečností. Komedie, po které se budete zase chtít vrátit
na střední a navždy tam zůstat. Hlavní role Katherine Langford (velmi oblíbený teen-age seriál 13
Reasons Why).

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, 2D +3D

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.

Pračlověk
Animovaná komedie, VB, 2018, 89 minutTextopolis 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?

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!

Backstage
Romantický / Hudební, SR / ČR, 2018, 90 minutPrvní celovečerní film o české přírodě ukazuje Tanec a láska jako

životní náplň skupiny mladých přátel rozhodnutých uspět v talentové soutěži. Andrea Sedláčková (Fair
Play) režíruje kromě členů profesionální taneční skupiny The Pastels i Bena Cristovao, Kryštofa Hádka,
Ivanu Chýlkovou či Roman Luknára.

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.

Avengers: Infinity War
Akční Sci-Fi, USA, 2018, 155 minut, s titulky – české znění, 2d + 3D

Nehraje se o nic jiného, než o osud celého vesmíru. Nebo jenom půlky? Jisté je, že Thanos může vymazat
každého druhého žijícího tvora pouhým lusknutím prstu. Stačí, když zkompletuje svojí rukavici, čemuž se
budou snažit společnými silami zabránit nejen Avengers a Strážci Galaxie, ale i hrdinové rozházení někde
mezi.

Jumanji: Vítejte v džungli!
Dobrodružná komedie, USA, 2017, 111 minut, české znění, 2D+3D

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli, ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra
odehrává, a stávají se jejími postavami. V hlavních rolích: Dwayne Johnson a Jack Black.

Ready Player One: Hra začíná
Akční Sci-Fi, USA, 2018, 140 minut, české znění – titulky, 2D + 3D

Spielberg proměnil kultovní knihu ve svébytnou blockbusterovou jízdu. Kdo hodlá brečet nad tím, co
všechno chybí a co se změnilo, ať nechodí do kina. My ostatní nafasujeme čistou filmovou radost,

geniální podívanou, jenž vyvolá obrovský úsměv a promění nás zase v nadšené děti. Doporučujeme!

Black Panther
Sci-Fi, USA, 2018, 132 minut, české znění - s titulky, 2D + 3D

Ještě před dalším dílem Avengers stihneme dalšího marvelovského hrdinu, válečníka T’Chally, který se
po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené avšak technologicky vyspělé africké
země, aby se stal novým právoplatným králem.

