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Vynález zkázy / ČB / 81 min.  50 Kč 
Cesta do pravěku / 89 min.  50 Kč 
Kytice / 81 min.   50 Kč  
Masaryk / 113 min.   60 Kč 
Ani ve snu! / 79 min.   60 Kč 
Anthropoid / 120 min. / titulky  60 Kč 
Úkryt v ZOO / 127 min. / titulky  60 Kč 
Dunkerk / 106 min. / titulky  60 Kč 
Po strništi bos / 111 min  60 Kč 
Jumanji: Vítejte v džungli! / 119 min.  60 Kč      80 Kč 
Ready Player One: Hra začíná / 140 min.  60 Kč      80 Kč 
Jurský svět: Zánik říše / 130 min.  60 Kč      80 Kč 
Ant-Man & Wasp / 118 min.  60 Kč      80 Kč 
Zrodila se hvězda / 136 min. / titulky  60 Kč 
Bohemian Rhapsody / 134 min./ titulky  60 Kč 
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny / 134 min.  60 Kč      80 Kč 
Vánoce a spol. / 99 min.  60 Kč 

 
 
 

Na 3D filmy Citadela školám brýle půjčuje 
 
 
 
 

        

 
 

 

NABÍDKA FILMŮ pro 2. stupeň ZŠ  



 
 

 
 
 
Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / Rodinný / Československo / 1958 / 81 min. 
Geniální vynálezce, profesor Roch, je na pokraji objevu látky, která může  
ve špatných rukou zničit svět. A právě takové ruce má hrabě Artigas,  
tajemný a temný dobrodruh, který ve své ponorce brázdí světová moře,  
potápí lodi a bohatství, kterého se tak zmocní, je mu nástrojem k ovládnutí  
světa. Artigas unese profesora Rocha ze sanatoria a nutí ho, aby v jeho sídle   
v kráteru sopky Back Cup vynález dokončil. Shodou okolností Artigas unese  
i profesorova asistenta, inženýra Harta, který je i vypravěčem příběhu, a který  
se všemožně pokouší profesora osvobodit a zamezit zkáze. Hart nakonec vyšle  
jícnem sopky balón s poselstvím k lidstvu, jež se díky tomu spojí a jehož válečné  
flotily v hodině dvanácté zkáze zamezí. 

 

 
Dobrodružný / Fantasy / Rodinný / Sci-Fi / Československo / 1955 / 89 min. 
Jeden z nejlepších dětských dobrodružných filmů světové kinematografie,  
o jehož popularitě svědčí i uvedení v americké distribuci.  Populárně naučné  
dílo vypráví o čtveřici školáků, kteří se na obyčejné lodičce vypraví do dávné  
historie a postupně proplouvají dobou ledovou přes třetihory a druhohory  
až na samý počátek života na planetě Zemi, přičemž zažijí nejrůznější, mnohdy 
 i nebezpečná dobrodružství. Exkurze do tajuplné minulosti naší planety připomíná  
přehlednou učebnici s řadou užitečných poznatků, prezentovaných jako zábavná  
klukovská hra. Díky tomuto zlidovělému evergreenu se s prehistorií lidstva  
seznámilo už několik generací dětí i dospělých a nápadité dobové rukodělné triky patří k základní abecedě tvorby filmových 
iluzí. Na malé pramičce. 

 
 
 
 

 
 

Drama / Horor / Mysteriózní / Romantický / Fantasy / Povídkový / Poetický / Česko / 2000 / 81 min. 
Uvidíme sedm vypjatých příběhů o touhách, posedlostech a sobectví Inspirací  
filmu byla sbírka balad českého autora 19. století K. J. Erbena, jehož tvorba je  
paralelou k poezii E. A. Poea, plná vášní a přízraků. Kytice poprvé vyšla  
v roce 1853 a patří k základním dílům národní literární klasiky. Spoluscenárista,  
kameraman a režisér filmu F. A. Brabec natočil dílo vycházející z originální výtvarné  
stylizace a akcentující vytříbenost jeho obrazového vidění. Vedle strhující vizuální  
složky je další dominantou této filmové básně o básních hudba J. Jiráska. Výjimečnou  
kameru, hudbu a zvuk (J. Klenka) ocenila ČFTA Českým lvem. Film byl nominován  
ČFTA v sedmi kategoriích včetně nejprestižnější nejlepší film. Producentkou filmu  
a spoluautorkou scénáře, ve spolupráci s M. Macourkem, je úspěšná herečka  
Deana Jakubisková-Horváthová, manželka významného česko-slovenského režiséra Juraje Jakubiska. Jeho plakát ke Kytici byl  
oceněn jako nejlepší v roce 2000. Kytice se zařadila k divácky nejúspěšnějším domácím filmům posledních let. 

 
 
 

     Kytice 

      Vynález zkázy 

 

 

    Cesta do pravěku 

 



 
 
 

 
Životopisný / Drama / Historický / Česko / Slovensko / 2017 / 106 min. 
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala  
nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka,  
diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi,  
z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt  
Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však  
skrývají i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance  
a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací  
do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí  
Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii,  
kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa. 

 
 

 
 
 

Romantický / Sportovní / Česko / Slovensko / Bulharsko / 2016 / 79 min. 
Laura je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat do party parkouristů  
a spolu s nimi zdolávat překážky, které jí nastavuje městské prostředí.  
Při tom ji zaskočí láska, kterou pocítí k Lukymu . A začne žít dvojí život:  
Ve fantazijním světě komických a romantických vizí jí Luky patří, v realitě  
ale její snaha se s ním sblížit skončí karambolem. Ve chvíli, kdy se oba její  
světy zvláštním způsobem propojí, se Laura musí rozhodnout. Buď bude  
nadále romanticky snít, nebo se dokáže poprat se svým skutečným životem. 

 
 

 

Historický / Thriller / Válečný / Životopisný / Velká Británie / Česko / Francie /2016 / 120 min. / titulky 
Snímek Anthropoid vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské operace 
za druhé světové války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera  
S Reinharda Heydricha. Vražedná a brutální vláda tohoto muže, přezdívaného  
"pražský řezník", přiměla spojenecké síly v Londýně k naplánování přísně tajné mise  
s kódovým označením Operace Anthropoid, která se měla navždy zapsat do historie. 
Film sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Josefa Gabčíka 
 (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), kteří provedou v prosinci 1941  
výsadek do své okupované vlasti. Vybaveni jen omezeným množstvím informací a minimální výstrojí musejí v nacisty  
okupovaném a uzavřeném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha,  
muže, kterého řada lidí vnímala jako Hitlerova přirozeného pokračovatele a nástupce. 
 
 
 
 
 

      Ani ve snu! 
    
 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

 Steve Jobs 
 

    Anthropoid 

 

    Masaryk 

 



 
 
 
 

Akční / Historický / Válečný / Velká Británie / Nizozemsko / Francie / USA /  
2017 / 106 min./ titulky 
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí  
evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží  
severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. 

 
 
 

 
 

Životopisný / Česko / Slovensko / 2017 / 107 min. 
 

Česko / Slovensko / Dánsko / 2017 / 111 min. 
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však  
v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na  
venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává  
jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také 
 soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného  
dědečka. Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské  
partě, jejíž svět je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta k hledání odvahy,  
ale také k nečekaným rodinným tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí  
a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být  
totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině. 
 

 
 

 

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Akční / Komedie / USA / 2017 / 119 min. / dabing 
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy 
předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž  
se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili:  
z počítačového hráče Spencera se stává odvážný dobrodruh (Dwayne Johnson),  
náruživý sportovec Fridge přijde (dle svých slov) "o horního půl metru těla"  
a stane se z něj drobný génius (Kevin Hart), ze všemi oblíbené Bethany  
se stává profesor ve středním věku (Jack Black) a zamlklá samotářka Martha 
 je proměněna v drsnou bojovnici (Karen Gillan). Společně zjišťují, že Jumanji  
není hra, kterou si můžete jen tak zahrát - musíte ji přežít. Aby hru pokořili  
a mohli se vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na nejnebezpečnější  
dobrodružství svého života, objevit, co před 20 lety opustil Alan Parrish  
a také se naučit sami sebe vnímat zcela odlišně - jinak ve hře uvíznou navěky.   

 

    Dunkerk 

 

    Po strništi bos  

 

    Jumanji: Vítejte v džungli!  

 

https://www.csfd.cz/film/8806-obecna-skola/


 
 

 

 
Akční / Sci-Fi / Dobrodružný / USA / 2018 / 140 min. / dabing 
Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045,  
kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS,  
rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil geniální a excentrický James Halliday. 
Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde 
 Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, který  
pohltí celý svět. Když se k závodu o nalezení Velikonočního vajíčka rozhodne  
přidat nenápadný mladý hrdina Wade Watt, je vržen do šílené, realitě na hony  
vzdálené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií, nečekaných objevů  
a nebezpečí. 

 

 

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / Španělsko / 2018 / 130 min. / dabing 
Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nublar, exotickém ostrově,  
kde prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo  
utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob opustili ostrov  
poslední lidé a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi  
musí vrátit. Proč? Protože na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už 
 podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Claire se z upjaté manažerky parku proměnila 
 v aktivistku, která je chce za každou cenu zachránit. A Owena  na ostrov žene  
touha najít a spasit Blue, inteligentního ještěra, jehož dokázal vychovat a částečně  
vycvičit, a po němž se po zániku parku slehla zem. Na Isla Nublar jim však nehrozí  
jenom sežrání, zašlápnutí či spálení tekoucí lávou. Hned po příjezdu se stanou očitými  
svědky a nedobrovolnými aktéry falešné hry, která v konečném důsledku může změnit  
život na celé planetě a vrátit ho o pár miliónů let zpátky. 

 

 

Akční / Sci-Fi / Dobrodružný / Komedie / USA / 2018 / 118 min. / dabing 
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek Ant-Man a Wasp, který  
je novou kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat.  
Po událostech filmu Captain America: Občanská válka musí Scott Lang  
čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec. Sotva  
se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které 
 má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou  
naléhavou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat  
po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti. 

 

 

 

    Ready Player One: Hra začíná  
 

 

    Jurský svět: Zánik říše  
 

 

    Ant-Man & Wasp  
 

 

https://www.csfd.cz/tvurce/3091-steven-spielberg/
https://www.csfd.cz/film/368671-captain-america-obcanska-valka/


 
 

 

 
Drama / Romantický / Hudební  / USA / 2018 / 136 min. / titulky 
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda  
hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe  
zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga.  
Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradleyho Coopera je tento  
film jeho režijním debutem. Cooper ve filmu zároveň hraje hvězdu country  
Jacksona Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga).  
Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování  
v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní  
jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a o to více  
se potýká se svými vnitřními démony. 

 

 

Životopisný / Drama / Hudební / Velká Británie / USA / 2018 / 134 min. / titulky 
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby  
a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval  
všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších 
 umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny  
prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou  
„We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“.  
Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou  
a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid  
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli  
jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou  
inspirací pro celý svět. 

 

 

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Velká Británie / USA / 2018 / 134 min. / dabing 
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí  
Mloka Scamandera mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda. Grindelwald  
ale splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence, z nichž  
většina vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných  
čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi. Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány,  
Albus Brumbál získá svého bývalého studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím,  
že pomůže, aniž by si uvědomoval, jakému nebezpečí se tím vystavuje. Bitevní linie  
jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska 
 a loajalita, dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou. 

 

 

    Zrodila se hvězda  
 

 

    Bohemian Rhapsody  
 

 

    Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
 

 

https://www.csfd.cz/tvurce/32142-bradley-cooper/
https://www.csfd.cz/tvurce/56805-lady-gaga/
https://www.csfd.cz/tvurce/16535-freddie-mercury/


 
 

 

 
Komedie / Rodinný / Francie / 2017 / 99 min. / dabing 
Štědrý den je již za rohem a nic nejde podle plánu. 92 000 skřítků v Santově  
dílně na dárky z ničeho nic onemocní a všichni popadají na zem jako kuželky!   
Kdo pro děti z celého světa připraví dárky pod stromeček?  Pro Santu je to  
strašná rána. Nemá na vybranou. Se svými soby a sáněmi se musí neplánovaně  
vypravit na Zemi, aby sehnal účinný lék, kterým své pomocníčky vyléčí.  
Po poměrně dobrodružném letu v bouři přistane se svým spřežením v Paříži  
a sáně zaparkuje nedaleko proslulého kabaretu Moulin Rouge. Pak konečně  
důstojně vstoupí do lékárny s žádostí o potřebné léky mezi nic netušící lidi…  
A právě v této chvíli zjistí, že jeho výprava nebude až tak jednoduchá. Poměrně  
rychle a nedobrovolně se díky neočekávaným nedorozuměním přesune  
na policejní stanici a poté dokonce i do cely předběžného zadržení. Naštěstí  
si v této nezáviděníhodné situaci dokáže najít nové spojence, s jejichž pomocí  
se mu snad podaří kouzlo Vánoc zachránit. 

 

 

 

 

 

 

 

    Vánoce a spol. 
 

 


