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Čertoviny / 101 min.                                        60,-  

Šmoulové: Zapomenutá vesnice / 88 min.  60,- 80,- 

Auta 3 / 100 min.  60,- 80,- 

Já, padouch 3 / 96 min.  60,- 80,- 

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

Esa z pralesa / 97 min.    60,-  

Příšerákovi / 96 min.  60,- 80,- 

Maxinožka / 91 min.  60,-  

Paddington 2 / 103 min.  60,-  

Ferdinand / 108 min.  60,- 80,- 

Coco / 105 min.  60,- 80,- 

Pračlověk / 89 min.  60,-  

Včelka Mája: Medové dny/ 85 min. (od května)  60,-  

Králíček Petr/ 89 min. (od května)  60,-  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Na 3D filmy Citadela školám brýle půjčuje 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



 
 
 

 
Pohádka / Česko / 2018 / 101 min. 
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci  
neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého,  
prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě  
víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba  
povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně,  
kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se  
rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši.  
Pak jim bude odpuštěno 
 

 

 
 

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA / 2017 / 88 min. 
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu   
tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, 
Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným  
kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve,  
než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě  
plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu největšího tajemství  
šmoulí historie! 

 

 

 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2017 / 100 min. 
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace  
závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky  
do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička Cruz Ramirezová,  
která však sama pomýšlí na vítězství a inspirace od Doktora Hudsona Horneta.  
Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa 
 

 

 
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.  
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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 / Dobrodružný / Rodinný / Francie / 2017 / 97 min. 
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije  
statečné srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice 
 se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude vůbec  
snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale také 
 obrovským odhodláním. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou 
 jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a spravedlnost.  
Tak, jak to dříve dělala jeho matka tygřice. Na prales si brousí zuby ďábelsky  
proradná koala Igor, který nadevše miluje chaos. Se svou armádou hloupých  
paviánů chce jednou provždy zničit celou džungli. Esa z pralesa se neohroženě  
vydávají do boje. 

 

 

 

Animovaný / Rodinný / Německo / Velká Británie / 2017 / 96 min. 
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihkupectví, 
tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka a syn Max 
je sice matematický genius, ale ve škole ho ostatní šikanují. Jenže ty  
opravdové trable Wishbonovy teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako  
svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula. Pošle zlou  
čarodějnici Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však  
nedopatřením změní i zbytek rodiny v příšery. Frank se stává Frankensteinovým 
 monstrem, Fay se promění v mumii a malý Max v mocného vlkodlaka.  
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Animovaný / Francie / Belgie / 2017 / 91 min. 
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil  
záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo  
jiný než legendární Lesní muž! 

 

 

 
Komedie / Rodinný / Fantasy / Velká Británie / Francie / 2017, / 103 min. 
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových  
a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší  
dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za  
dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden 

 

 

 

Animovaný / Rodinný / USA / 2017 / 108 min. 
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem.  
To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk.  
A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem 
 vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli považovat  
za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší  
a nejhodnější sudokopytník na světě, který nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil  
ani mouše.. jak říká sám Ferdinand: „Každý se chová podle toho, jak vypadá, ala tak  
jednoduché to není. Zvláště v mém případě. Se mnou je to složitější.“ 

 

 

 

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. 
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Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Velká Británie / 2018 / 88 min. 
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době  
kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj  
kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová v čele  
s padoušským lordem Bafoněm. Dug se nakonec díky náhodě ocitá přímo uprostřed 
nepřátelského území a tam vsadí budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které  
se dvě stejně velké skupiny bojovníků snaží kopat do kožené koule. Dug má jedinou  
šanci: naučit sebe a dalších deset hodně nemotorných pralidí hrát fotbal a pak vyhrát  
zápas proti elitnímu reprezentačnímu klubu Real Bronzio. Jen tak můžou získat zpět  
své území. To se na začátku jeví naprosto nemožné. Vypadá to spíše na naprostou  
katastrofu, totální debakl a po ní následující dlouhodobou práci v dolech vítězné civilizace. 
 Naštěstí se jim podaří na svou stranu získat velkou fotbalovou fanynku Tynu a díky jejím trenérským metodám, využívajícím i 
bublající sopky a vroucí gejzíry, se vše začíná obracet k lepšímu. Dokáže však doba kamenná překonat dobu bronzovou? 
Vyhraje Dug a jeho tým zápas a získá své území zpět? Nic není jisté. 

 

 

Animovaný / Rodinný / Komedie / Německo / Austrálie / 2018 / 85 min.  
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel  
vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už konečně  
pozvánku na Velké medové hry? Ale Májino nadšení rychle opadne, když zjistí,  
že její úl nejenže se nesmí soutěže zúčastnit, ale že císařovna také požaduje,  
aby její úl odevzdal polovinu letní sklizně medu jako příspěvek na výživu atletů  
soutěžících na Velkých medových hrách. V rozporu s přáním královny se Mája  
rozhodne odjet do Buzztropolis a osobně se postavit před císařovnu. 

 

 

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. 
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