
 

PRO ZÁBAVU 

 

Aladin – od 17.6.2019 
Dobrodružné fantasy, USA, 2019, české znění, s titulky, 2D+3D 

Klasický příběh o džinovi z láhve, který splní tři přání mladému zlodějíčkovi Aladinovi, jenž se zamiloval do princezny. A v 
režii Guy Ritchieho? Takže čekejte, že do přístavního města Agrabahu vás vnese hodně velkolepá akce a trochu divočejší 
režii. Hlavní roli džina hraje Will Smith. 

 
 

Psí poslání 2 – od 17.6.2019 
Rodinný, USA, 2019, 108 minut, české znění 

Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšného rodinného filmu Psí poslání. Ve dvojce nalezne 
milovaný pes Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa, která 
si nedokázali ani ve snu představit. Tak začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými láskou, 
přátelstvím, věrností a také několika fakt skvělými drbáními na bříšku. 

 
 

Uzly a pomeranče – exluzivní předpremiéry možné od 1.6. 2019 ( jen pro školní projekce) 
Romantickédrama, Česko / Německo / Slovensko, 2019, 92 minut, české znění 

Podle úspěšné knižní předlohy Ivy Procházkové nabízíme film, který je jedním slovem o dospívání. Letní prázdniny, první 
láska a v mnoha ohledech symbolické stádo koní v kulisách Lužických hor, tvrdého a nesmlouvavého kraje na obou stra-
nách česko-německého pomezí. Film o šrámech i pomerančové vůni na prahu dospělosti, o statečnosti, odpovědnosti, 
ale i prvních zklamáních. Hrají: Tomáš Dalecký, Emilie Neumeister, Leoš Noha, Ewa Farna aj. 

 
 

Šprtky to chtěj taky / Booksmart 
Komedie, USA, 2019, 105 minut, s titulky 

V předvečer maturity na střední škole si dvě šprtky a nejlepší kamarádky uvědomí, že se měli méně učit a více se bavit, 
protože jejich cíl mít jedničky, aby se dostaly na ty nejlepší univerzity, do puntíku splnili i všichni jejich spolužáci a ti mají 
za sebou asi tak o 999 večírků a 1000 hodin zábavy více, než ony. Dívky se tedy rozhodnou následovat své vrstevníky a 
nacpat čtyři roky zábavy do jedné noci. 



 

 
 

Na střeše 
Hořkosladká komedie, ČR, 2019, 97 minut 
První Mádlův film byl vyzrálý a výborný, tak logicky čekáme minimálně to samé i od druhého. Je o starém zahořklého 
profesorovi, jenž se rozhodne ujmout mladého Vietnamce, kterého našel, jak se skrývá na střeše jeho domu. Soužití 
dvou zcela odlišných hrdinů ale nebude úplně jednoduché. Hrají: Alois Švehlík, Vojtěch Dyk nebo David Švehlík. 

 
 

Mia a bílý lev 
Rodinný / Dobrodružný, Francie, 2018, 98 minut, české znění 
Mia se přestěhovala z Londýna na farmu v Jižní Africe a splnil se jí sen – dostane mládě vzácného bílého lva. Během pár 
dalších let se z nich stanou nerozluční přátelé, ale z mláděte vyroste opravdový a silný lev, což sebou přináší i problémy. 
Přátelství ale není jen slovo, ale hlavně závazek a tak musí oba utéct do africké savany, aby v divočině - daleko od pušek - 
našli pro jejího kamaráda to pravé lví království. 

 
 

Shazam! 
Akční / Fantasy, USA, 2019, 132 minut, české znění, s titulky, 2D+3D 

Nováček ve filmovém světe DC Comics, to je Billy Batson, který zjistí, že se s pomocí zaklínadla může proměnit v 
superhrdinu, který umí létat, má rentgenové vidění nebo dokáže rukama vrhat blesky. A někdo takový nemůže sedět 
doma a koukat na telku, ale musí čas od času vyrazit zachránit svět, ikdyž má v supersilném těle duši teenagera. 

 
 

Trabantem tam a zase zpátky 
Dokumentární / Road movie, Česko, 2019, 120 minut 

https://www.csfd.cz/film/664800-trabantem-tam-a-zase-zpatky/komentare/


 

Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně a tak podtrženo sečteno: 2 trabanti, 1 maluch, 1 Jawa rovná se 123 koní a  25 
000 kilometrů. Uzavírá se tím kapitola jednoho punkáče, který vzhledem k omezenému ro-zpočtu na cestu, se místo v 
Land Roveru vydal trabantem a vznikla tak série vskutku ojedinělá až le-gn...wait for it... dární. 

 
 

Captain Marvel  
Akční Sci-Fi, USA, 2019, 124 minut, české znění, s titulky, 2D+3D 

Elitní pilotka Carol má smíchané geny s mimozemskou rasou Kree a výsledkem je bytost, která má nadlidskou výdrž, sílu, 
umí létat i absorbovat energii a pak s ní střílet. Dorazí zdánivě krutí Skrullové a taky Nick Fury (Samuel L. Jackson) v 
době, kdy ještě nepotřeboval pásku přes oko.  

 
 

Dumbo  
Fantasy, USA, 2019, 114 minut, české znění, s titulky, 2D + 3D 

Dumbo se stává hvězdou a diváci dobře platí za jeho vystoupení. Angažuje ho proto obchodník (Michael Keaton) do 
svého nového podniku. Záhy však Dumbo a jeho přátelé zjišťují, že pod falešným pozlátkem se skrývá temné tajemství. 
Dále hrají: Eva Green, Colin Farrell nebo Danny DeVito.  

 
 

Aquaman 
Dobrodružná fantasy, USA, 2018, 143 minut, české znění, s titulky, 2D+3D 

Filmový příběh o populárním superhdinovy ze stál DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Mamoa – Hra o 
trůny), napůl člověka, napůl obyvatele Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve 
skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen… králem. 

 

https://www.csfd.cz/film/393330-captain-marvel/prehled/
https://www.csfd.cz/film/527755-dumbo/prehled/


 

„NAUČNÉ“ 

 

Free Solo 
Dokumentární, USA, 2018, 100 minut, s titulky 

Blázen a superhrdina. Alex Honnold je rozhodně něco mezi, ale je to hlavně chlápek, kterého byste si měli všimnout. A 
nejen proto, že jeho smělý pokus vylézt na téměř kilometr dlouhou strmou stěnu El Capital bez jištění, získal před pár 
měsíci Oscara. Budete se potit, i když víte jak to dopadne a zbožně koukat se zatajeným dechem na člověka, co se 
rozhodl nakopat zadek fyzikálním zákonům. 

 
 

Moje století  
Dokumentární, Česko, 2019, 104 minut 

Sabina Remundová natočila dokument, který je mozaikou příběhů ze století naší republiky ve vzpomínkách stoletých 
obyvatel od vzniku Československa až k jejich/její současnosti. „Malé“ osudy protagonistů z většiny regionů naší země 
prostupují archivními obrazy zásadních historických událostí. Dokument je dobrodružným pátráním po naší národní 
identitě. Po tom, kdo jsme byli a kdo jsme. Sledujeme subjektivní svědectví žijících 25 stoletých lidí v historii naší 
republiky. 

 
 

Putování se sobíkem 
Dobrodružný, Fr. / Finsko / Norsko, 2018, 86 minut, české znění 

Název filmu zní trochu dětsky, ale jedná se o rodinný přírodopisný snímek podobného ražení jako byl Earth nebo 
Planeta Česko. Krásné záběry jsou doplněné o mluvené slovo. V tomto případě bude Aila krajinou La-ponska provázet 
Marek Eben. 

 
 
Grygar 
Dokumentární / Životopisný, Česko, 2018, 85 minut 

Astrofyzik, a hlavně popularizátor vědy, Jiří Grygar, dokáže i ty nejsložitější otázky našeho světa přiblížit nejjednodušším 
způsobem. Film se kromě vědeckých aktivit (sleduje např. exkluzivní přístup do argentinské observatoře Pierra Augera, 
kde se český vědec podílí na fascinujícím výzkumu kosmického záření) 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? 

 
 

Nina 
Drama, Česko / Slovensko, 2018, 82 minut 

Jedná se o film, který pojednává o rozpadu rodiny a je vyprávěn z pohledu dvanáctileté Niny, jejíž rodiče se rozvádějí. 
Nina pak začíná žít dva životy – u mámy a u táty. Film se snaží nalézt odpověď na otázku, co dítě v této situaci prožívá, a 
konformovat dětský svět a myšlení se světem dospělých. Ukazuje, jak je pro život dítěte důležitá rodina, a jak to může 
dopadnout, pokud se dospělým, kteří mají být pro dítě bezpečným přístavem, vymknou věci z rukou.  

 
 

Krkonoše 
Dokumentární, Česko, 2017, 98 minut 

Populárně vzdělávací film, zachycující Krkonoše, nejvyšší české hory, jejich geologický a geomorfologický vývoj, flóru, 
faunu, historické a kulturní souvislosti činnosti člověka v Krkonoších. Film Vás zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš, 
jako je Sněžka, Obří a Labský důl, Sněžné jámy, Malý a Velký rybník nebo Labský, Pančavský a Mumlavský vodopád nebo 
pramen Labe. 

 
 
 

ANIMOVANÉ 
 

Pokémon: Detektiv Pikatchu – od 23.5. 2019 
Animovaná / hraná komedie, USA / Japonsko, 2019, 104 minut, české znění, s titulky, 2D + 3D 

Tato multigenerační zábavní značka možná tak dlouho vzdorovala hranému filmovému zpracování, protože přivést na 
plátna kin takový fenomén může být nevděcný úkol. Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva 
Goodmana, které přiměje jeho syna Tima, aby začal pátral po tom, co se otci stalo. Asistuje mu detektiv Pikachu, 
Pokémon, kterému není rovno a v neony ozářených ulicích velkoměsta Ryme City, kde lidé a Pokémoni žijí bok po boku 
odhalují pravdu. Je velká škoda, že film neuslyšíme v originále – Pikachu totiž mluví hlasem Deadpoola. 

https://www.csfd.cz/film/443901-raubir-ralf-a-internet/prehled/


 

 
 
 

TVMINIUNI: Zloděj otázek – od 10.6. 2019 
Animovaný / Rodinný, Česko, 2019, 80 minut 
Filmová verze úspěšného dětského pořadu České televize i tentokrát tvrdí, že odpoví i na ty nejvšetečnější dětské 
otázky. Film, ve kterém se diváci setkají s oblíbenými maňáskovými hrdiny, kterým zdatně sekundují herci jako Pavel 
Liška, Bára Poláková či Miroslav Krobot. 

 
 

Hledá se Yetti  
Animovaná komedie, USA, 2019, 95 minut, 2D + 3D 

Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem 
nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil, vydává se na americký severozápad objevit Yettiho, chybějící 
vývojový článek mezi opicí a člověkem. 

 
 

Raubíř Ralph a internet  
Animovaná komedie, USA, 2018, 103 minut, české znění, s titulky, 2D + 3D 
Jednička byla nápady nabušenější víc, než Simpsonovi a dvojka je stejně taková – má ji totiž na svědomí úplně stejná 
parta. Obhroublému sympaťákovi, který pověsil kariéru záporáka z videohry na hřebík se tentokrát podaří rozbít 
samotný internet a musí rychle přijít na to, jak ho spravit. 

 
 

https://www.csfd.cz/film/641360-hleda-se-yetti/prehled/
https://www.csfd.cz/film/443901-raubir-ralf-a-internet/prehled/


 

LEGO® příběh 2  
Animovaná akční komedie, USA / Austr., 2019, české znění, 107 minut, 2D + 3D  
Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům 
LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než stačí obyvatelé obnovovat. Emmet a Hustěnka se tak pouští do 
záchrany svého města. 

 
 

Jak vycvičit draka 3  
Animovaná dobrodružná komedie, USA, 2019, české znění, 104 minut, 2D + 3D 

Škyťákovi se definitivně podařilo vybudovat dokonalý svět, ve kterém lidé a draci žijí v míru a vzájemné shodě. V 
dokonalosti se však začnou objevovat trhliny, když se Bezzubka zamiluje do druhově spřízněné dra-čice a když se na 
scéně objeví drakobijec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit. 

 
 

V oblacích 
Animované dobrodružství, N, 2019, 88 minut, české znění 

Malý Manou je výborný letec a rorýs, ale vyrůstal omylem v hejnu větších racků, kteří si ho za jeho velikost dobírali. Když 
objeví jiné rorýse, odlítá s nimi z domovského hnízda za dobrodružstvím. Brzy se ale objeví nebezpečí, které ohrožuje 
všechny, a ptáci jakkoliv velcí či pyšní se proti němu musí spojit. Manou, jako zástupce obou hejn tak sehraje velkou roli. 
V originále ptačí hlasy mluví Kate Winslet nebu Willem Dafoe. 

 
 
 

https://www.csfd.cz/film/367203-lego-r-pribeh-2/prehled/
https://www.csfd.cz/film/337369-jak-vycvicit-draka-3/prehled/

