Základní školy 1. a 2. stupeň

Animované
Duše
Nejnovější pixarovka je o středoškolském učiteli hudební
výchovy, který dostane životní šanci hrát v proslulém
jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese na
místo, kde se nově narozené duše připravují pro vstup na
Zem. Joe však na svém životě extrémně lpí a tak spojí síly
duší číslo 22, aby mu pomohla a Joe se dostal zpátky.
ČSFD | dabing, titulky

Luca
Snímek studií Disney a Pixar se odehrává v malebném
městečku italské riviéry a vypráví o dospívajícím chlapci,
který zažívá letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk
na mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se svým
novým kamarádem, ale jejich veselí ohrožuje tajemství,
neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšery.
ČSFD | dabing, titulky

Raya a drak
Příběh protkaný asijskou mytologií, vypráví o světe
Kumandry, kde žili v harmonii lidé s draky. Kdykoli je zákeřné
nestvůry Druuni ohrožovaly, draci se pro záchranu lidí
obětovali. O 500 let později, jsou tato monstra zpět a Raya
se vydává na dlouhou cestu, aby vystopovala posledního
draka.
ČSFD | dabing + titulky

Myši patří do nebe
Mimořádný český film, který doporučujeme. Získal spoustu
cen a je obsahově i technicky obdivuhodný. Může mezi
malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové
přátelství? V Čechách se podařilo dílo světových parametrů
s úchvatnou vizuální stránkou a zároveň originálním
chytrým příběhem.
ČSFD

Croodsovi: Nový věk
Croodsovi, na tehdejší pravěké poměry tak trochu vývojově
zaostalá rodina, zjistí, že by na tom mohla být o mnoho lépe,
po střetu s rodinou Lepšíkových. Už jen to jejich příjmení
napovídá, že jsou na trochu jiné civilizační úrovni a z historie
víme, že když na sebe narazí různě vyspělé civilizace,
nevyhnutelně to mezi nimi začne skřípat
ČSFD | dabing + titulky

Hrané a dokumenty

Gump: Pes, který naučil lidi žít
Film o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě,
o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata
a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává
domov, sílu, naději, ale i bolest. Hrají: Boleslav Polívka, Eva
Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková,
Richard Krajčo, aj.
ČSFD

Zátopek
Příběh největšího československého sportovce 20. století, který
je
pravděpodobně
nejobdivovanějším
atletem
mezi
amatérskými běžci na celém světě. Film o lásce mezi Emilem a
Danou, o prvním moderním sportovci, jehož tréninkové metody
se používají dodnes. Film o fenomenálních sportovních
úspěších, velkém přátelství a rytířské rivalitě.
ČSFD

Expedice džungle
Vydejte se na napínavou plavbu po Amazonce s mazaným
kapitánem Frankem Wolffem a neohroženou archeoložkou,
doktorkou Lily Houghton. Lily pátrá po prastarém stromě
s nevídanou léčivou mocí. Čím blíž se hrdinové dostávají k
odhalení tajemství ztraceného stromu, tím víc dávají v sázku
svůj osud, ale i osud lidstva.
ČSFD | dabing + titulky

Králíček Petr bere do zaječích
Králíčkova kamarádka Bea se vdá za Thomase a oba jsou nyní
jako jeho rodiče. Jenže ačkoli se Petr snaží vyhnout
problémům, pronásleduje ho jeden průšvih za druhým. A tak se
rozhodne, že vezme do zaječích. Když se však jeho rodina
rozhodne dát všechno v sázku, aby ho ve světě našla, musí se
Petr rozhodnout, jaký králíček chce vlastně být.
ČSFD | dabing + titulky

Havel
Film nejen o Václavu Havlovi, v němž rok 1968 tvoří pouhý
prolog a listopad ´89 epilog. Film tedy zachycuje relativně
dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny z rozmazleného
bohéma, přes úspěšného dramatika, bojovníka za lidská práva,
až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou
ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především
vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho.
ČSFD

Jan Werich: Když už člověk jednou je
Film mapuje klíčové okamžiky jeho života, vznik Osvobozeného
divadla, boj proti fašismu, útěk před nacisty, působení v USA,
rozčarování po návratu do ČSSR, přináší málo známá fakta o
jeho dramatickém útěku do Rakouska nebo o jeho druhé
emigraci do USA. Pro národ se stal symbolem vzdoru a
nesouhlasu s okupací sovětskými vojsky. Přesto byl obklopen
přáteli, které sledovala a evidovala StB…
ČSFD

Nebe
Tomáš Etzler pracuje pro CNN a mimo jiné, léta působil v Číně
jako zahraniční zpravodaj. „Z čínské ambasády do kina určitě
nepřijdou, ale nedivil bych se, kdyby poslali nějakého špeha. Můj
příběh je o tom, jak jsem Čínu poznával, jak z původního nadšení
přišlo rozčarování a pak ke konci až jako opovržení, zoufalství,
vyhoření…“ načrtává Etzler.
ČSFD

Stingl - Malý velký Okima
Nedávno zesnulý Miloslav Stingl navštívil přes sto padesát zemí,
čtrnáctkrát se vydal kolem světa. V Latinské Americe objevil
neznámý indiánský kmen nebo ruiny mayských měst, v Arktidě
rodil eskymácké děti, ovládal sedmnáct jazyků a dialektů a z
jeho citátů krásně mrazí: „Všechny národy světa jsou si
podobné. A jak říkají Havajci, nad všechny národy je lidství.“
ČSFD

Moje slunce Mad
Helena opouští všední život v Praze, aby se v Kábulu vdala za
svého milovaného spolužáka Nazira. K vysněné budoucnosti ale
nevede jednoduchá cesta. Ne všichni mají tak velké srdce jako
Nazir a tolik smyslu pro humor jako hlava rodiny, pokrokový a
vřelý dědeček. Ukazuje se ale, že štěstí si člověka může najít v
situacích, kde by je nejméně čekal.
ČSFD

