My Little Pony
Rodinný, USA / Kanada, 2017, 99 minut

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné
Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě je čeká velké
dobrodružství a spousta nových přátel.

Lajka
Animované loutkové sci-fi, ČR, 2017, 85 minut

Výtvarník Aurel Klimt (Fimfárum Jana Wericha) neodmyslitelně patří k čelním
představitelům českého animovaného filmu. Jeho nový počin Lajka - slavná psí
průkopnice kosmonautiky – vypráví o malé planetce na rohu galaxie, která se stala novým
domovem všech do vesmíru vystřelených a navždy ztracených zvířat.

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

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?

Včelka Mája: Medové hry
Animovaná komedie, N / Austr., 2018, 85 minut

Skončila sklizeň a místo očekávané pozvánky na medové hry přijde příkaz, že Májin úl má
poslat polovinu svého medu jako příspěvek na výživu atletů. A to se Máje rozhodně nelíbí!

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!

Králíček Petr
Animovaná komedie, USA, 2018, 89 minut

Rebelský králík Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě.
Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty.

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…

Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
Animovaný, Dánsko, 2017, 80 minut

Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian najdou v
přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého starosty Solby a stojí v něm, že se nachází na
tajemném ostrově a učinil velký objev. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu s
cílem zachránit starostu a přivézt ho nazpět.

Pat a Mat znovu v akci
Animovaný, ČR, 2018, 75 minut

Známí šikulové se přestěhovali do nových domů, kde na ně čekají další kutilské výzvy.
Není jim cizí ani moderní řešení a tak se stanou odborníky v užití solární energie nebo
instalaci bezpečnostních kamer.

