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

Úžasňákovi 2 / 118 min.  60,- 80,- 

Yeti: Ledové dobrodružství / 96 min.   60,- 80,- 

Vilík: Rychle a vesele / 85 min.   60,-  

Louskáček a čtyři říše / 100 min.  60,- 80,- 

Grinch / 86 min.  60,-  80,- 

Čertí brko / 99 min.   60,-  

Pat a Mat: Zimní radovánky / 60 min.  60,-  

Spider-Man: Paralelní světy / 120 min.  60,- 80,- 

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru / 105 min.  60,-  

Mary Poppins se vrací / 130 min.  60,-   

Sněhová královna:  V zemi zrcadel / 80 min.  60,-  

Raubíř Ralf a internet / 113 min.  60,-  

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět / 90 min.  60,-  

LEGO příběh 2 / 107 min.  60,- 80,- 

Jak vycvičit draka 3 / 104 min.  60,-   

Psí veličenstvo / 92 min.  60,-  

Kouzelný park / 85 min.  60,- 80,- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Na 3D filmy Citadela školám brýle půjčuje 
 
 
 
 

 

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



 

 

 
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 / 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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

   Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená  

 

   Úžasňákovi 2  

 

   Kubík hrdina  

 

   Yeti: Ledové dobrodružství  

 



 
 

 

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. 

 

 

 

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA / 2018 / 100 min. 
Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá  
dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeye  
o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného 
 a fantastického paralelního světa. Právě tam se Klára setká s vojákem a louskáčkem  
Filipem, armádou myší a regenty, kteří spravují tři říše: Říši sněhových vloček, Říši květů  
a Říši sladkostí. Klára s Filipem musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá Perníkářka,  
získat Klářin klíč a pokud to bude možné vrátit nestabilnímu světu harmonii. 

 

 

Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA / 2018 / 86 min. 
Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi nimi  
všemi vyniká Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž naprosto  
vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se nechává obskakovat svým psem Maxem. 
 Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších případech, například když jeho l 
ednice a spíž začnou zívat prázdnotou. Háček je v tom, že ve vesničce Kdosice,  
kam za nákupy vyráží, žijí samí nechutně pozitivní obyvatelé, které jsou tím  
nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den.  

 

 

 

  Pohádka / Česko / Slovensko / 2018 / 99 min. 
  Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí  
  běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky  
  a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje  
  spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. 
  Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu  
  zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. B 
  onifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné  
  brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši  
  a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi,  
  aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky. 

   Vilík: Rychle a vesele 

 

 

 

  Louskáček a čtyři říše 

 

  Grinch 

 

  Čertí brko 

 



 
 

 

Animovaný / Rodinný / Česko / 2018 / 60 min. 
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ 
 sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva  
kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by  
si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové  
nadělí pod vánočním stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra.  
Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. 

 

 

 
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 2018 / 117 min. 
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj um    
a talent, aby divákům představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém   
a unikátním vizuálním stylu. Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího  
chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů,  
kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina. 

 

 

 

 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Francie / 2018 / 82 min. 
Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru.  
Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. Vždy býval expertem  
na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale jednoho dne utrpí ošklivý pád,  
musí si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa,  
kdyby návod na magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel,  
Asterixe a Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka,  
kterému by své řemeslo a tajemství lektvaru mohl předat. To ovšem vyvolá  
zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů. 

 

 
Rodinný / Fantasy / Muzikál / USA / 2018 / 130 min. 
Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně  
v období, ve kterém se odehrávají i původní knihy) a předlohou mu bylo  
dalších sedm knih od P. L. Traversové. Ve filmu jsou děti známé z původního filmu, 
 Michal a Jana, už dospělé. V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi a  
vychovatelkou Ellen. Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině 
 Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins. Za pomoci veselého lampáře 
 Jacka  a svých jedinečných kouzelných schopností pomůže rodině znovu nalézt  
ztracenou radost a štěstí. Mary Poppins rovněž seznámí děti s celou řadou barvitých  
a svérázných postav, včetně své výstřední sestřenice Topsy. 

  Pat a Mat: Zimní radovánky 

 

  Spider-Man: Paralelní světy 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 

 

 
 
 
 
 
 

  Mary Poppins se vrací 

 
 
 

https://www.csfd.cz/tvurce/52025-phil-lord/
https://www.csfd.cz/tvurce/52024-christopher-miller/
https://www.csfd.cz/film/321771-lego-r-pribeh/
https://www.csfd.cz/film/254016-21-jump-street/
https://www.csfd.cz/tvurce/364847-p-l-travers/


 
 
 

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rusko / 2018 / 87 min. 
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, 
 a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti  
se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může 
 zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda.  
Její největší silou totiž není magie, ale víra v sílu přátelství. Ve svém novém  
dobrodružství se Gerda bude opět moci spolehnout na pomoc trollích kamarádů  
a jejich krále Arroga a také na doprovod statečného mladíka Rollana. 

 

 

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2018 / 113 min. 
Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme  
se do rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá  
Ralfovo raubířství pořádné vlny. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá  
poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu  
po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem  
Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s webovými občany neboli Webčany,  
mezi které patří například internetový podnikatel zvaný Yesss, který je hlavním  
algoritmem a duší trendové stránky „BuzzzTube“. 

 

 

Animovaný / Komedie / Rodinný / Dobrodružný / USA / Indie / 2018 / 90 min. 
Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou  
bílou šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád společnost, legraci  
a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným vládcem  
promrzlých planin docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale ať chce nebo nechce, 
 Norm prostě je lední medvěd, žije na severním pólu a musí se stát vůdcem. Aby získal  
aspoň trochu potřebného respektu, tak se se svým medvědím synem a osvědčenou 
 skupinou potrhlých nezničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí. 
 

 

 

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Muzikál 
USA / Dánsko / Austrálie / 2019 / 107 min. 
V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh, se opět setkáme  
s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje 
 za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo  
boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO®  
z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat. Boj za vítězství  
a obnovení harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele  
do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve které je všechno jako  
v muzikálu. Na jejich tažení projde zkouškou nejen jejich odvaha a kreativita ale i  
mistrovské stavitelské dovednosti. Zároveň se ukáže, jak výjimeční hrdinové to ve skutečnosti jsou. 

  Sněhová královna: V zemi zrcadel 

 
 
 
 
 
 

    Raubíř Ralf a internet 

 
 
 
 
 
 

    Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět 

 
 
 
 
 
 

LEGO příběh 2 

 
 
 
 

https://www.csfd.cz/film/321771-lego-r-pribeh/


 
 

 

Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Komedie / Rodinný /USA / 2019 / 104 min. 
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak  
se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne  
jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou.  
A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně  
právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat.  
Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež doslova  
omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění z obávaného Nočního běsu  
na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro  
všechny draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště  
se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž by se  
všichni draci mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas? 

 

 

Animovaný / Belgie / 2019 / 92 min.  
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své  
vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé  
já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství. 

 
 

 

 

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / Španělsko / 2019 / 85 min. 
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší  
zábava. Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí  
a fyzikální zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností.  
Například bezpečáka tu dělá dikobraz, který se všeho bojí a ve stresu nekontrolovaně  
střílí bodliny, o údržbu se starají dva bobří vtipálci a tak by se dalo pokračovat. June však  
není pouze snílek, ale taky hodně praktická holka, která zkouší aspoň některé z těch  
fantastických modelů reálně postavit z toho, co jí zrovna přijde pod ruku. Asi tušíte, 
 že takové pokusy nemůžou dopadnout dobře a většinou končí demolicí celého  
sousedství. Po jedné takové mimořádné destrukci June slíbí, že už začne sekat dobrotu, 
 všední i nevšední starosti ji navíc připraví i o chuť vymýšlet výjimečné atrakce aspoň 
 teoreticky. June přestane snít. Jednoho dne ji však osud a šťastná místa zavedou na zpustlé místo, 
 kde kdysi skutečně existoval park, jaký si vysnila. Dokáže June znovu probudit vlastní fantazii a zastavit jinak nevyhnutelný 
zánik tohoto ráje atrakcí? Zdejší mluvící zvířecí personál na ni dost spoléhá. Jinou naději totiž nemají 

 

Jak vycvičit draka 3 

 
 
 
 
 
 
 

Psí veličenstvo 

   Kouzelný park 

 
 
 
 
 
 
 

 


