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Vážení pedagogové. Nabízíme pro děti z mateřských škol a pro děti z prvních ročníků základních škol filmy, které jim mohou obohatit všední
den. Zároveň bychom chtěli dětem ukázat, a možná i dokázat, že displeje čehokoli nikdy nenahradí atmosféru kina, když se zhasne, opona
se otvírá a lampa promítačky sepne... Rádi nabízíme českou tvorbu, proto najdete níže i starší tituly, protože nových zkrátka moc nepřibývá.

Pro ty nejmenší
Hurá na pohádky

ANIMOVANÉ PÁSMO | ČR / SR | 2019 | 45 MINUT

Pásmo pro ty nejmenší děti patří k tomu nejlepšímu, co se v současné česko-slovenské tvorbě vytvořilo a
může posloužit jako úplně první návštěva kina. Pásmem vás provedou dva zábavní a věčně hladoví medvědi.

Pohádky naruby

ANIMOVANÝ | VB | 2018 | 60 MINUT

Na amerického Oscara nominovaný film, který je natočen podle příběhů britského autora a 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 možná, že se všichni tak trochu znali...

Pro větší
Hodinářův učeň

POHÁDKA | ČR/SR | 2019 | 102 MINUT

Výpravná pohádka byla natáčena po celé České repulice a přináší zábavu i roky prověřený klasický
pohádkový příběh: Totiž, že boj dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí není zbytečný. Hrají: Jaroslav
Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková, Viktor Preiss, Dana Droppová, Michal Balcar nebo Miroslav Krobot.

Planeta Česko

DOKUMENT | ČR | 2018 | 81 MINUT

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě a krásu a dobrodružství máme na dosah ruky,
stačí se jen dobře koukat. Seznamte se s s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí.

Putování se sobíkem

DOKUMENT | FR / NOR. | 2018 | 86 MINUT

Komentář filmu čte Marek Eben. Malý sob Ailo se právě narodil v Laponsku, v zemi za polárním kruhem. Takový
sobík si ale na drsné podmínky snadno navykne. Hned po narození se dokáže rychle postavit na nohy, stačí mu
na to pouhých pět minut. Za dalších pět minut se naučí chodit a do čtvrt hodiny umí plavat i pelášit sněhem.

Čertí brko

POHÁDKA | ČR | 2018 | 99 MINUT

Vesnice Pytlov u kopce Pervidle. Tam hlídkuje čertovská parta. Všechny hříchy místních zaznamenává pomocí
čertího brka, jenže tohle zařízení přestalo fungovat. Vtipnou pohádku s chytlavou hudbou i satirickým přesahem
natočil Marek Najbrt, který obsadil například Ondřeje Vetchého, Jana Cinu, Juditu Bárdos nebo Jana Budaře.

Lví král

ANIMOVANÝ | USA | 2019 | 118 MINUT

Chvílemi se přistihnete, že vnímáte jaksi nepatřičně, když “ta animovaná” zvířata promluví. Lvíče Simba by
mělo časem zdědit královský trůn a vládnout Africe. Jenže to se všem nelíbí a po nečekané tragédii to skončí
jeho vyhnanstvím. Je tak nucen dospět a za pomoci nových přátel se pokusit stát tím, kým je mu souzeno být.

Ovečka Shaun ve filmu

ANIMOVANÝ | USA / VB | 2019 | 86 MINUT

Groteska plná nejrůznějších kulturních odkazů, ale hlavně legrace pro všechny věkové skupiny. Ovečka
Shaun (nebo vlastně beránek) se rychle chopí příležitosti a vyráží na intergalaktickou misi zachránit mimozemšťanku jménem Lu-la před zlou vládní organizací, která se ji snaží chytit a zneužít pro své nekalé cíle.

Addamsonova rodina od 15.11.2019

ANIMOVANÝ | USA | 90 MINUT

Na plátna kin se vrací rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát se členové
této výstřední rodinky představí v animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu,
protože Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.

Doporučujeme od 9 let
Zloba: Královna všeho zlého

POHÁDKA | VB | 2019 | 100 MINUT

Pohádka s nádherně vystavěnou atmosférou. Královna Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její
kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl.
Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. Hrají: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer aj.

Fany a pes od 17.11.2019

ANIMOVANÝ | NĚM./LUC. | 90 MINUT

Lipsko na konci léta roku 1989 z pohledu dvanáctileté Fany, která se stará o psa své nejlepší kamarádky. Ta odjela na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy
nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka, jako mnoho jiných, uprchla s rodinou na Západ.

