Pro nejmenší
Vilík: Rychle a vesele
Animovaná komedie, Malajsie, 2018, české znění – od 11.10.2018

Je to tak trochu vykrádačka Aut od Pixarů, ale to neznamená, že se naše děti nad tím budou
pohoršovat a nebude se jim to líbit. Vilík je auto a má velký sen - chce se stát králem silnic ve
svém rodném městě Gasket City. Navíc je "až po duši" zamilovaný do modelky Belly. Vilík
brzy zjišťuje, že zůstat věrný sám sobě je těžší úkol, než získat osobní slávu a také srdce své
lásky.

Princezna a dráček
Animovaná pohádka, Rusko, 2018, 75 minut, české znění – od 11.10.2018

Princezna Barborka nalezne v komnatách zámku magickou knihu, která jí přenese do říše
pohádek a zázraků, spřátelí se s roztomilým dráčkem, se kterým se vydá najít kouzelné
zrcadlo, které ji dokáže najít ztracenou maminku, která je kdysi opustila.

Příběh koček
Animovaná komedie, Čína, 2018, 90 minut, české znění

Vtipný, dobrodružný i dojímavý příběh o síle otcovské lásky k synovi aneb Hledá se Nemo v
kočičí verzi.

Kubík hrdina
Animovaný dobrodružný, Island, 2018, 83 minut, české znění

Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou
do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen přežít ve světě plném nepřátel a
nakonec je i oslavován jako hrdina.

Pro větší
Yeti: Ledové dobrodružství
Animovaná komedie, USA, 2018, 96 minut, české znění 2D+3D verze

Yeti je v komunitě ostatních sněžných lidí považován tak trochu za pako. Naprosto
neochvějně totiž věří, že podivné bytosti z legend a mýtů nazývaní „lidé“ skutečně existují. A
rozhodne se to všem dokázat.

Když draka bolí hlava
Pohádka, ČR / SR, 2018, 99 minut – od 20.11. 2018

V nové výpravné československé pohádce hraje Karel Gott kováře a později i krále, dcera
Charlotta se představí v roli jeho vnučky Barborky, v roli panímámy uvidíme Kamilu
Magálovou. Role králů se ujali Ján Koleník a Miroslav Šimůnek a jejich královnami jsou
Zuzana Mauréry a Kateřina Brožová. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce
v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí
hlava?

Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená
Animovaná komedie, USA, 2018, 87 minut, české znení 2D+3D verze

Drákula a jeho parta je tu potřetí, aby ukázala, že i po smrti jim dech rozhodně nedošel. V
českém znění Petr Rychlý, Lucie Vondráčková, Iva Pazderková, Petr Čtvrtníček aj.

Úžasňákovi 2
Rodinný, USA / Kanada, 2017, 99 minut, české znění 2D+3D verze

Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní
hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat
každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc,
že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka.

Alfa
Dobrodružný thriller, USA, 2018, 97 minut, pouze s titulky 2D+3D verze

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se v Evropě před 20 tisíci lety - během poslední doby
ledové, kdy bylo hlavní starostí člověka hlavně přežití a neustálý souboj s přírodními živly i
zvířaty.

Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy
Rodinný, Francie, 2018, 91 minut, české znění

Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek. Pierre a Angelina
budou mít svatbu a sní o novém životě na jiném místě, jinde než v horách… Sebastian však
své kopce opustit nechce.

Grygar
Dokumentární, Česko, 2018, 84 minut

Jiří Grygar je jedním z nejslavnějších českých vědců. Astrofyzik, a hlavně popularizátor vědy
dokáže i ty nejsložitější otázky našeho světa přiblížit nejjednodušším způsobem. O něco
podobného se snaží i celovečerní dokument, na jehož vzniku se podíleli studenti Slezské
univerzity v Opavě. Ti s Grygarem nejen vyrazili po veřejných přednáškách a na jeho dlouhé
cesty po Česku, ale také získali exkluzivní přístup do argentinské observatoře Pierra Augera,
kde se český vědec podílí na fascinujícím výzkumu kosmického záření.
Film se kromě vědeckých aktivit věnuje i životnímu příběhu slavného astronoma, který
pochází z rodiny českých Slezanů a se svými rodiči prožil během nacistické okupace vyhnání
z pohraničí. Nakonec mu kladou i otázku nejsložitější: Jak je možné, že jako vědec věří v
Boha?

Malá čarodějnice
Pohádka, Německo / Švýcarsko, 2018, 103 minut, české znění

Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně
koná na vzdálené hoře. Všem známý večerníček o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi
se dočkal filmového zpracování.

Čarodějovy hodiny
Fantasy, USA, 2018, 105 minut, české znění 2D

Záhadný strýc Jack Black, jeho sousedka Cate Blanchett , scenárista Eric Kripke a režisér Eli
Roth. Z tohoto mixu vznikla velkolepě efektní fantasy ze světa kouzel. O co jde? Strýček
zasvěcuje Lewise do světa kouzel a ten mu pomáhá vypátrat záhadné hodiny, které by svou
čarovnou mocí mohly způsobit ko-nec lidského pokolení.

Louskáček a čtyři říše

Fantasy, dobrodružný, USA, 2018, české znění + titulky – od 25.11. 2018 2D+3D verze

Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její
zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém večeru, ji
k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa,
kde potká vojáka a louskáčka Filipa, armádu myší a regenty, kteří spravují tři říše: Říši
sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí.

Grinch
Animovaná komedie, USA, 2018, 2D + 3D české znění – od 25.11. 2018 2D+3D verze

Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí, nenávidí Vánoce. Zatímco většina z nás rezignuje
a svátky klidu a míru tiše protrpí, on se je rozhodne zničit.

Zlatý podraz
Romantické drama, ČR, 2018, 106 minut - od 12.11.2018

Sportem číslo jedna je v Česku fotbal, nebo hokej. Nebo biatlon. Nebo prostě to, v čem jsme
zrovna dobří, basket ale ne, v minulosti tomu tak však nebylo. V roce 1951 totiž čeští hráči
přivezli z mistrovství Evropy v Ženevě zlato. Tento film ale není jen o sportu, ale i o politice,
která do sportu a do života hráčů začala hodně ošklivě zasahovat a také o lásce a o tom, co
všechno pro ni budou hrdinové ochotni obětovat. Režie: Radim Špaček. Hrají: Zdeněk
Piškula, Filip Březina aj.

Čertí brko
Pohádka / Komedie, Česko / Slovensko, 2018, 99 minut – od 17.12.2018

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným
životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti
jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a
neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne

pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.

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.

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.

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.

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.

Čertoviny
Pohádka, ČR, 2018, 101 minut

Klasická pohádka Zdeňka Trošky. 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.

