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Já, padouch 3 / 96 min.  60,- 80,- 

Hurvínek a kouzelné muzeum / 85 min.  60,- 80,- 

Coco / 105 min.  60,- 80,- 

Pat a Mat znovu v akci / 75 min.  60,-  

Příšerky z vesmíru / 90 min.  60,-  

Králíček Petr/ 89 min.   60,-  

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená / 97 min.  60,- 80,- 

Úžasňákovi 2 / 118 min.  60,- 80,- 

Kubík hrdina / 83 min.  60,-  

Malá čarodějnic / 103 min.  60,-  

Yeti: Ledové dobrodružství / 96 min. (od listopadu)  60,- 80,- 

Vilík: Rychle a vesele / 85 min. (od prosince)  60,-  

Když draka bolí hlava / 99 min (od prosince)  60,-   
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Na 3D filmy Citadela školám brýle půjčuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NABÍDKA FILMŮ pro  
Mateřské školy, 1. stupeň ZŠ a školní družiny  



 
 

 
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi / USA / 2017 / 96 min. 
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně  
nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize.  
Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý.  
Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně  
heboučký. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání  
podobné. Až na ty vlasy. Vraťme se ale k tomu lumpovi, který přechytračil Grua.  
Jmenuje se Balthazar Bratt a v osmdesátých letech minulého století byl dětskou  
hvězdou populární televizní show.  Ke své smůle se nedokázal přenést přes její  
konec a od té doby škodí, kudy chodí. Nosí retro oblečení a nemožný účes, poslouchá staré písničky na kazetách a jako  
zbraně používá Rubikovu kostku a žvýkačkové bubliny. Prostě odporný typ.  

 

 

Animovaný / Komedie / Česko / 2017 / 85 min. 
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii  
pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela  
nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek,  
kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se 
 mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před 
 zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného  
muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě. 

 

 

 

Animovaný / Hudební / Fantasy / Mysteriózní / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA /2017 / 105 min. 
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným 
 hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se  
Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých.  
Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit  
skutečný příběh Miguelovy rodiny. 
 

 
 

 
Animovaný / Rodinný / Česko / 2018 / 75 min. 
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody.  
Pro Pat a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické  
sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky. Pro kutily není žádná  
komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín? Postavit nový plot?  
Naši kutilové si dokáži poradit s každým problémem. Kuťení je pro ně zábava a dokážou  
si ho patřičně užít. Našim kutilům vůbec není cizí ani moderní řešení a tak se stanou  

odborníky v užití solární energie nebo instalaci bezpečnostních kamer. 
 

   Já, padouch 3 

 

   Hurvínek a kouzelné muzeum 

 

   Coco  

 

   Pat a Mat znovu v akci 

 



 
 

 

 Animovaný / Komedie / Rodinný / Německo / Lucembursko / Dánsko / 2018 / 90 min. 
Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že ve 
 vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety krouží  
obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a  
se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou. Tři ufonští kamarádi si na něm naladí  
vysílání teleshoppingu a okamžitě se zamilují do speciální, bezkonkurenčně nejlepší  
masážní matrace za tu nejlepší cenu. Je báječná a musejí ji mít. Rozhodnou se, že si 
ji pořídí a potají se k nám vydají v létajícím talíři. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti  
a místo hladkého přistání ztroskotají. 

 

 

Rodinný / Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Fantasy / USA / 2018 / 95 min. 
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na  
farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne  
se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady. 

 

 

 

 

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2018 / 97 min. 
Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená  
se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má  
Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod  
si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo  
nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování  
při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné  
kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit  
strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra. 

 

Animovaný / Akční / Dobrodružný 

Animovaný / Akční / Dobrodružný / USA / 2018 / 118 min. 
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát  
je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet  
a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je  
to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti  
malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky  
geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a  
spojit síly – což se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní. 

 

    Příšerky z vesmíru 

 

   Králíček Petr  

 

   Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená  

 

   Úžasňákovi 2  
 



 
 

 

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Island / Belgie / 2018 / 83 min. 
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat  
se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen  
přežít ve světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina. 

 

 

 

 

Pohádka / Rodinný / Fantasy / Komedie / Německo / Švýcarsko / 2018 / 103 min. 
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se  
každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas,  
jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta 
 za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí uloží, že se do roka  
musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení, a protože se má stát  
dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen samé dobré skutky. Její kouzla sleduje  
s nevolí stará ježibaba Pingula, a když malá čarodějnice kouzlem pomůže dvěma dětem  
v pátek, kdy je přísně zakázáno kouzlit, pošle na ni za trest mráz a vánici. I toho však malá  
čarodějnice využije k dobru a uspořádá pro děti veselý karneval. A pak již nastane čas  
dalšího sabatu, kde malá čarodějnice musí složit mistrovskou zkoušku. 

 

 

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Komedie / Fantasy / Muzikál / USA / 2018 / 96 min. 
Animovaný dobrodružný film pro diváky všech věkových kategorií. Je opakem legendy  
o yetim, protože v našem filmu mladý bystrý yeti Migo objevuje svět pidinožek = lidí 
(yeti s malou nohou). Veselý příběh o přátelství, odvaze a radosti z objevování nových věcí. 

 

 

 

 

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Malajsie / 2018 / 85 min. 

Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném městě  
Gasket City. Navíc je "až po duši" zamilovaný do modelky Belly. Jenže v cestě mu stojí  
její přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese. Vilík brzy zjistí, že zůstat  
věrný sám sobě je těžší úkol než získat osobní slávu a také srdce své lásky. 

 

   Kubík hrdina  

 

   Malá čarodějnice  

 

   Yeti: Ledové dobrodružství (od listopadu) 

 

   Vilík: Rychle a vesele (od prosince) 

 
 



 
 

 

Pohádka / Česko / Slovensko / 2018 / 99 min. 
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou,  
kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. 
 Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na  
zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá  
slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké  
lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi,  
o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném  
dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví  
vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub  
a hlavně proč draka bolí hlava? 

 

  Když draka bolí hlava (od prosince) 

 
 
 
 
 
 
 
 


