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Vynález zkázy / ČB / 81 min.  50,- Kč 
Cesta do pravěku / 89 min.  50,- Kč 
Kytice / 81 min.   50,- Kč 
Lída Baarová / 110 min.   60,- Kč       
Masaryk / 113 min.   60,- Kč 
Cesta vzhůru / 100 min.   60,- Kč 
Ani ve snu! / 79 min.  60,- Kč 
Lore / 108 min. / titulky  60,- Kč 
Cesta do školy / 77 min.  60,- Kč 
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti    50,- Kč 
Anthropoid / 120 min. / titulky  60,- Kč 
Úkryt v ZOO / 127 min. / titulky  60,- Kč 
Dunkerk / 106 min. / titulky  60,- Kč 
8 hlav šílenství / 107 min.  60,- Kč 
Po strništi bos / 111 min.  60,- Kč 
Milada / 130 min.  60,- Kč 
Star Wars: Poslední z Jediů / 150 min.  60,- Kč       80,- Kč 
Jumanji: Vítejte v džungli! / 119 min.  60,- Kč       80,- 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 
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Životopisný / Drama / Romantický / Česko / 2016 /110 min. 
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových  
ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních  
potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese    
na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy 
 i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech německých žen.  
Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, ale stane se i jejím milencem.  
Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve  
k soukromé audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá. 

 
 
 

 
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. 

 
 
 
 

 
 
Dokument / ČR / 2015 / 100 min. 
Dokument vypráví o horolezci Radku Jarošovi, který jako 15. člověk na světě  
získal Korunu Himaláje – tedy vystoupil na všech 14 himalájských osmitisícovek  
bez přídavného kyslíku. Film se tak pro diváka stává mimořádnou příležitostí  
absolvovat společně s Radkem a jeho horolezeckými přáteli Miskou a Trávou  
strastiplnou cestu na osmitisícový vrchol K2 a stát se na chvíli doslova součástí  
expedice. V Cestě vzhůru ale nejde o pouhou dokumentaci historického úspěchu  
českého horolezectví, ale též o širší pohled na lidské zdolávání extrémních  
překážek, a to nejen ve fyzickém slova smyslu. 
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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. 

 

 
 
Drama / Thriller / Válečný / Německo / Austrálie / Velká Británie / 2012 / 108 min. / titulky 
Poté, co byli Lořini nacističtí rodiče uvězněni americkými a sovětskými vojsky  
a ona byla ponechána svému osudu, přebírá dívka zodpovědnost za své čtyři  
mladší sourozence a vede je z Bavorska přes zničenou zemi na sever do  
bezpečí babiččina domu vzdáleného asi 900 km. Na své pouti děti musejí  
překonávat mnohé těžkosti, které s sebou přinášejí nelehké poválečné 
 podmínky.Lore začíná chápat realitu – hrůzu Hitlerovy války i důsledky jednání  
svých nacistických rodičů, kteří znali a schvalovali zvěrstva holocaustu. Jak se  
ze dnů stávají týdny, potkají sourozenci záhadného a fascinujícího Thomase,  
vyčerpaného židovského uprchlíka, o jehož minulosti nikdo nic neví. Thomas se  
skupinkou putuje přes lesy a pole a postupně si díky vytrvalé houževnatosti  
a znepokojující dobrotivosti přece jen získá jejich důvěru. Má však Lore Thomasovi důvěřovat? A pokud nebude, co se stane 
s jejími sourozenci? Přežijí? Lore nás žádá, abychom znovu zauvažovali nad podstatou lásky, viny a odpuštění ve válkami 
zjizveném světě. 
 

 

 
Dokumentární / Francie / Čína / Jihoafrická republika / Brazílie / Kolumbie / 2013 / 77 min. / titulky 
Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl – budoucnost. Dětské protagonisty snímku,  
žijící ve čtyřech různých koutech světa, spojuje společná touha po poznání.  
Uvědomují si, že jedině studium jim může otevřít bránu k lepší budoucnosti  
a proto se každý den vydávají na dlouhou a strastiplnou cestu za vzděláním.  
Jackson (11) žije v Keni. Se svou mladší sestrou musí dvakrát denně zdolat pěšky  
patnáctikilometrovou cestu savanou obývanou divokými predátory... 
Carlito (11) urazí se svou mladší sestrou bez ohledu na počasí dvakrát denně  
osmnáct kilometrů na koni přes argentinské pláně... 
Zahira (12) žije v pohoří Atlas v Maroku. Každý týden ji a její dvě spolužačky čeká 
 vyčerpávající pěší túra po nelítostných horských stezkách do internátní školy... 
Samuel (13) žije v Indii. Cesta do školy, kterou musí denně absolvovat,  
představuje čiré utrpení. Nemůže totiž chodit a jeho dva mladší bratři ho celé čtyři kilometry tlačí na provizorním vozíku... 
Snímek Cesta do školy odhaluje nevšední rutinu dětí, jež se díky své nezdolné touze splnit si svůj sen vydávají na cestu za 
poznáním, kterou známe všichni, avšak z velmi odlišné perspektivy. 
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Dobrodružný / Fantasy / USA / 2016 / 128 min. / dabing 
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček,  
a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo,  
známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i  
nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich  
zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec  
zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná "podivnost" může zachránit jeho nové  
přátele. 

 
 

 

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. 
 
 
 
 
 

 
Životopisný / Drama / Historický / Válečný / USA / Česko / Velká Británie / 2017 / 127 min./ titulky 
Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci v manželem řízené zoologické  
zahradě ve Varšavě přímo zbožňuje. Se zvířaty si rozumí mnohem víc než  
s lidmi, nebojí se vlézt mezi neklidné slony do výběhu, je to vlastně ona,  
kdo svou energií a rozhodností celou zahradu vede. Ani ona však není schopná  
čelit valícím se dějinám. Když 1. září 1939 napadne Německo Polsko, pocítí  
to zahrada prakticky okamžitě. Bombardování a ostřelování města ve vteřině 
 zničí všechno, co manželé Zabinští léta budovali. Ze zahrady bez zvířat se  
stane skladiště německých zbraní a své odborné znalosti můžou Antonina  
a její muž Jan (Johan Heldenbergh) využívat jen k chovu prasat. Právě tady  
ale leží začátek cesty k jejich odvážnému plánu. Prasata totiž krmí zbytky,  
které vyprodukují obyvatelé varšavského ghetta. A pro ně jezdí Jan pravidelně s náklaďákem. Ale zpátky neodváží jenom ty 
zbytky, ale také lidi, které pak ukrývají ve sklepních prostorách pod zahradou. Riskantní operace je o to složitější, že kolem 
zahrady neustále krouží nacistický pohlavár Lutz Heck (Daniel Brühl), prominentní zoolog, který má pro Antoninu nejen 
profesionální slabost. 
 
 

     Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti    
 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

Drama / Historický / Romantický / Thriller 

Německo / Lucembursko / Francie, 2015, 110 min 

 Steve Jobs  

    Anthropoid 

 

    Úkryt v zoo 

 



 
 

 

 
 
 

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. 
Netradiční životopisný film o ruské básnířce Anně Barkovové (1901–1976). 
Sovětské Rusko, rok 1921 - mladičká Anna má před sebou hvězdnou kariéru,  
právě jí vychází první sbírka, prý bude největší ruskou básnířkou, která zastíní 
 samotného Puškina. O pár let později už se ale tísní v nákladním vagónu,  
který směřuje do neobydlených stepí Kazachstánu. Nebude to její jediná  
cesta ani její jediný lágr. Básnířka Anna Alexandrovna Barkovová strávila  
v táborech sovětského Gulagu a ve vyhnanství 22 let svého života.  
Název filmu 8 hlav šílenství odkazuje ke stejnojmenné novele Anny Barkovové,  
ale i k osmi hlavám - kapitolám, do nichž je snímek rozčleněn. Kapitoly mají 
 každá svůj odlišný styl, a každá přenáší diváka do jiného období života básnířky. 
Jako celek pak skládají strhující příběh výjimečně nadané umělkyně unášené  
dějinnými událostmi 20. století v Sovětském svazu. 

 

Drama / Komedie 

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. 
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    Po strništi bos  

 

https://www.csfd.cz/tvurce/80181-alexandr-sergejevic-puskin/
https://www.csfd.cz/film/8806-obecna-skola/


 
 

 
 

Životopisný / Drama / Historický / Česko / 2017 / 130 min. 
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové,  
který se dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví  
příběh ženy, v jejíž osobnost a životě byly morální principy zakořeněny  
tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než  
srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Milada Horáková  
byla popravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší prezident Československé  
republiky dostal mnoho žádostí o udělení milosti. O její milost žádali např.  
Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová. Ústředními tématy  
filmu jsou svoboda, boj za demokracii, pravda, láska, naděje, moc a oběť, které 
jsou velmi aktuální i dnes. Cílem filmu je přiblížit osobnost Milady Horákové, její  
život a osud, nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí. 

 

 
 
 
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA / 2017 / 150 min. / dabing 
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm pokračuje sága rodu  
Skywalkerů. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu  
s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během  

kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti. 

 

 
 
 
 
 

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.   

   Milada  

    Star Wars: Poslední z Jediů  

 

    Jumanji: Vítejte v džungli!  

 


