
 

PRO NEJMENŠÍ  

Mrňouskové 2: Daleko od domova 
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný, Francie, 2018, 90 minut 

Co se děje v trávě aneb druhé pokračování Mrňousků, kteří získali prestižní filmovou cenu César pro nejlepší 
animovaný film. Tvůrci jsou stejní a tak se to povedlo na tykadýlko přesně. Film je jedinečný hlavně v neutuchající 
nápaditosti projevující se v každé scéně filmu a vizuální stránce.  

 
 

Psí veličenstvo  
Animovaný, Belgie, 2019, 93 minut, české znění 

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na 
dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství. 

 
 

Velké dobrodružství Čtyřlístku  
Animovaný / Dobrodružný, Česko, 2019, 72 minut 

Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín slaví padesátiny a dočkali se tak se v rámci oslav i svého celovečerního filmu.

 

Pohádky naruby 
Animovaný, VB, 2016, 60 minut 

Na Oscara nominovaný britský film natočený podle příbéhů klasika dětské literatury, Roalda Dahla. Možná, že 
s Karkulkou, vlkem, Sněhurkou, trpaslíky i třemi prasátky to bylo celé trochu jinak! Možná, že vlk nebyl jenom jeden a 
že se všichni tak trochu znali... 

 

http://bioscop.cz/databaza/mrnouskove/
https://www.csfd.cz/film/612926-psi-velicenstvo/prehled/
https://www.csfd.cz/film/691446-velke-dobrodruzstvi-ctyrlistku/prehled/
https://www.csfd.cz/film/480086-pohadky-naruby/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. 

 
 

PRO VĚTŠÍ 

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

Některá přátelství jsou věšná. Pes Bailey 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. 

 
 

Pokémon: Detektiv Pikatchu – od 23.5.2019 
Animovaná / hraná komedie, USA / Japonsko, 2019, 104 minut, české znění, s titulky, 2D + 3D 

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.  

 
 

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. 

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


 

 
 

Uglydolls 

Animovaná komedie, USA, 2019, 88 minut, české znění 

V rozkošně podivném světě Uglyville je vše divné vítáno, vše zvláštní je zajímavé a pravá krása je víc, než se dá vidět 
pouhým okem. Moxy ale sebere partu kamarádů a na druhé straně hor objeví město Perfection, kde je vše dost jiné. Po 
nepříjemné konfrontaci s jejími obyvateli však zjišťují, že ze všeho nejdůležitejsí je, kdo doopravdy jsme. 

 
 

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 dobrá – má ji 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. 

 
 

Kouzelný park  
Animovaný / Dobrodružný, USA / Španělsko, 2019, 85 minut 
Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí 
skutečně existuje? Kouzelný park je animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, kte-ré se nebojí snít. 

 
 

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 

https://www.csfd.cz/film/443901-raubir-ralf-a-internet/prehled/
https://www.csfd.cz/film/367203-lego-r-pribeh-2/prehled/


 

LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než stačí obyvatelé obnovovat. Emmet a Hustěnka znovu v akci.

 
 
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. 

 
 

Putování se sobíkem  
Dobrodružný rodinný, Norsko / Finsko, 2019, 86 minut, české znění 
Přrodopisný snímek podobného ražení jako byl Earth nebo Planeta Česko. Krásné záběry jsou doplněné o mluvené 
slovo. V tomto případě bude Aila krajinou Laponska provázet Marek Eben. 

 
 

 

https://www.csfd.cz/film/337369-jak-vycvicit-draka-3/prehled/
https://www.csfd.cz/film/649715-putovani-se-sobikem/prehled/

