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Anděl páně 2 / 99 min.                                        60,-  

Lichožrouti  / 83 min.                                  60,-  

Hledá se Dory / 103 min.                                       50,- 70,- 

Zootropolis: Město zvířat / 109 min.  50,- 70,- 

Doba ledová: Mamutí drcnutí / 95 min.  60,- 80,- 

Tajný život mazlíčků / 90 min.  60,- 80,- 

Trollové / 92 min.  60,- 80,- 

Zpívej / 110 min.  60,- 80,- 

Putování tučňáků: Volání oceánu / 82 min.  50,-  

Mimi šéf / 97 min.  60,- 80,- 

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

Příšerky pod hladinou / 92 min.  60,- 80,- 

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

Já, padouch 3 / 96 min.  60,- 80,- 

Emoji ve filmu / 91 min.  60,- 80,- 

Velká oříšková loupež / 92 min.  60,-  

Lego Ninjago film / 101 min.  60,- 80,- 

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

Esa z pralesa / 97 min.  od prosince  60,-  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Na 3D filmy Citadela školám brýle půjčuje 

 

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

http://app.se4pd2.cz/public/open/nlink/?u=581b6656-7adb-11e4-9c5b-002590a1e85a&c=a0247519-3f65-11e5-8cf3-002590a1e85a&l=24bff6b2-1ea9-11e7-95a2-020a883e54bd&s=0f22011a7e1c484bb632c335d3762d27


 

 
 

 
Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy / Česko / 2016 / 99 min. 
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil  
lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí  
utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k  
zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání, 
ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta  
a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky.  
V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se  
s malou Anežkou a její krásnou maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků,  
vydřiduchem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a vrátit  
tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi.  A po řadě lidských i  
„božských" zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly  
přátelství, lásky a schopnosti odpuštění. 

 

 
 
 
Animovaný / Rodinný / Česko / Slovensko / 2016 / 83 min. 
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu  
z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!  
Osudy hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich největšího protihráče,  
podivínského a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny,  
malého LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu velká dobrodružství. 
Dny jeho dědy LAMORA, který ho vychoval, jsou u konce a HIHLÍK musí překonat  
strach, vylézt z okna a vydat se hledat strejdu PADREHO, o kterém neměl doteď  
ani tušení. Svou odvahu čerpá z toho, co mu vštípil dědeček – lásky k rodině, dobré 
 výchovy a lichožroutího „desatera". Ani v novém lupičském domově u mafiánského 
 strýce a dvou poťouchlých bratranců své ideály a zásady neopouští. A to i přesto, že ho zavedou do nebezpečných situací. 
Když nakonec s těžkým srdcem přeci jen poruší dvě základní lichožroutí pravidla „ Nikdy nevezmeš celý pár" a „Drž se lidí,  
ale drž se od nich dál", pak jenom proto, že věří, že vyčerpal všechny možnosti, aby došel ke svému vytouženému cíli – rodině. 
S trochou nadsázky se dá říct, že poselství filmu zní: Rodina je nade vše! Drž se té, kterou máš, měj ji rád a dělej vše pro to,  
aby byla dobrá, protože jinou na tomhle světě mít nebudeš. A je jedno, jestli jsi člověk, nebo LICHOŽROUT! 
 

 
 
 
 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2016 / 103 min. 
V animovaném filmu od studií Disney•Pixar Hledá se Dory se na stříbrná plátna  
vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu  
s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi  
ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá na strhující  
dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, 
 kde se léčí nemocní mořští živočichové. Při hledání maminky a tatínka potkává  
Dory tři svérázné obyvatele Mořského akvária: První je Hank, nerudný chobotničák,  
který úspěšně uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe  
přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká velryba jménem  
Naděje. Při prohledávání moderního akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli 
jejich nedostatkům, a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina. 

     Lichožrouti 
 

 

 

 

    Hledá se Dory 
 

 

 

   Anděl Páně 2 
 



 
 
 

 
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA, 2016, 109 min. 
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v                        
Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo chladný  
Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech  
koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste  
obří slon nebo malá myška. Když však do města dorazí optimistická strážnice 
Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných 
zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí  
po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party  
upovídaného a všemi mastmi mazaného lišáka Nicka Wilda. 
 
 

 

Animovaný / Komedie / USA / 2016 / 95 min. 
Jestli lze nějaké období pozemských dějin označit za hodně zajímavé časy nabité  
všemožnými katastrofickými událostmi, za časy, které každému pořádně prověří  
schopnosti přežít, pracovat pro tým a také sílu jeho charakteru, pak je to určitě  
doba ledová. Jedno jaká. Jestli první, druhá nebo pátá. A právě v pátém dílu jedné  
z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré  
známé hrdiny a pár úplně nových. Přichází ledová událost roku a s ní mamuti Manny,  
Ellie a Broskvička, něco jako lenochod jménem Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash  
a Eddie. Nezapomněli jsme na někoho? Samozřejmě – na toho nejdůležitějšího,  
veverčáka Scrata. Ten, jak je jeho nedobrým zvykem, ve snaze ulovit konečně věčně  
prchající žalud způsobí nehodu, z níž se vyklube karambol a z něj úplná katastrofa. 

 
 
 

 

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2016 / 90 min. 
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se  
trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný    
život mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na  
světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý den na  
dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by  
nejspokojenější hafan pod sluncem. Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie  
přivedla z útulku chlupaté psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té  
chvíle budou žít ve třech. Mezi Maxem a Baronem to byla nenávist na první pohled.  
Od první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému ztrpčit život, což je přivádí do čím dál  
komplikovanějších situací.  

 

 

 

     Zootropolis: Město zvířat 

 

   Tajný život mazlíčků  
 

 

   Doba ledová: Mamutí drcnutí  
 

 

 



 
 

 
 

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Muzikál / USA / 2016 / 92 min. 
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu,  
tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž  
myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku.  
Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi  
Peppymu se totiž podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit vlastní  
veselé městečko Trollíkov, které se Bergenům, v čele s princem Chroupou,  
nedaří a nedaří nalézt. A tak je jejich království oproti šťastnému a barevnému  
Trollíkovu naplněné nabručeností, zlobou a vztekem. Naděje na změnu  
Bergenům vysvitne v okamžiku, kdy se jim podaří skrytý Trollíkov vyčmuchat a dokonce i unést téměř všechny jeho 
obyvatele. Z bergenských spárů se totiž podaří uniknout i dvěma Trollům, princezně Poppy a Větvíkovi. Těžko bychom hledali 
dva odlišnější Trolly, nekonečně optimistická Poppy všechny problémy řeší písní, tancem a objetím.. A právě na těchto dvou 
hrdinech je, aby zachránili unesené Trolly z bergenských spárů.  
 

 
 
 

 
Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný / USA / 2016 / 110 min.  
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit  
divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na 
velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně 
 jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který  
se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Možná by ta Busterova talentová  
show nebyla tak velkolepá, kdyby se jeho věrná sekretářka slečna Crawlyová 
 (chameleónka s velmi neposednýma očima) nespletla ve výši finanční odměny  
pro vítěze na letácích, jimiž pak zaplavila město. A tak se v den soutěže před  
Busterovým divadlem dlouho před jejím zahájením vytvoří dlouhatánský had  
snílků, kteří věří ve vítězství. Když máte sen, měli byste za ním jít, i kdybyste měli při svém snažení na chvíli padnout. Jak 
říká Buster Moon: „Na tom, že dopadnete na dno, je nejlepší to, že dál už vede cesta jenom nahoru." 

 
 

 

 
Dokumentární / Francie / 2017 / 82 min. 
Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás zavádí  
do ledového království vzdálené Antarktidy. Tak jako každý tučňák, i náš hrdina  
naslouchá tajemnému volání, které ho vábí na dalekou pouť do neznáma.  
V zásadních chvílích dospívání jsou mu oporou matka a moudrý otec, který díky  
svým zkušenostem a autoritě dodává odvahu i dalším členům skupiny a pomáhá 
 jim čelit těžkostem a nástrahám. Pokračování oscarového snímku Putování  
tučňáků natočil režisér Luc Jacquet v rozlišení 4K, s využitím nejmodernějších  
technologií včetně ponorek a dronů. Dobrodružství nejodlehlejších částí naší  
planety se mu díky tomu podařilo zachytit tak, jak bylo ještě před několika lety  
nemyslitelné. 

 

    Trollové 

 

    Zpívej  

 

    Putování tučňáků: Volání oceánu 

 



 
 

 
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2017 / 97 min. 
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé 
 batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy.  
Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit, proč  
teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky. Zatímco lásky k dětem ubývá  
a podíl BabyCorp na trhu klesá, o to rychleji rostou výsledky konkurenční  
společnosti Štěně a.s. Ta místo dětí prosazuje do rodin chlupaté, roztomilé  
mazlíčky a její zakladatel Francis E. Francis si může spokojeně mnout ruce  
a věřit, že děti z byznysu s láskou úplně vyšoupne. Mimi šéf se musí se svými  
pomocníky z BabyCorp vydat na speciální misi za záchranou rodičovské lásky.  
A aby v boji proti konkurenci uspěl, musí na svou stranu získat i svého staršího brášku. 

 

 

 

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 / Španělsko / USA / Belgie / 2017 / 92 min. 
Animovaná komedie Příšerky pod hladinou přinese podvodní zábavu na více, 
než jeden nádech. Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo  
o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají roztodivní  
tvorové z hlubin. V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep, neurotická 
 kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená taky třikrát více  
průšvihů, ten poslední je ale opravdu kolosální. Jejich údolí hrozí zkáza a naprosto  
nepravděpodobná sestava musí rychle povýšit na hrdiny a najít záchranu. Cestou  
se k nim přidá muréna stejně hladová jako osamocená a dohromady objeví vodní  
vět, o kterém neměli ani ponětí. Čekají je rybí zombies, zpěvačka na Titanicu,  
zaplavená Broadway nebo chladná Arktida. Když je všude voda, to největší  
dobrodružství je mokré! 

 

 

   Mimi šéf 

   Šmoulové: Zapomenutá vesnice 

 

 

   Příšerky pod hladinou 

 



 
 

 
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.  
O mnoho větší sympaťák je další nováček v příběhu, Gruův bratr Dru. Je to neuvěřitelně přátelský a milý chlapík, který si ze 
všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. Jenže Gru začal být zatvrzelý dobrák (dokonce tak zatvrzelý, že s 
ním nehnula ani otevřená vzpoura Mimoňů, kteří ho kvůli jeho dobrému chování opustili).  

 

 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / 2017 / 91 min. 
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. 
 V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které  
žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji  
má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový.  
To je ovšem problém, a tak se Gene rozhodne stát „normálním." Pomocnou ruku  
mu nabídne Hi-5 a nechvalně proslulá hackerka Jailbreak. Společně se vydají na  
cestu skrz aplikace, které jsou každá vlastním, zábavným světem, aby našli Kód,  
který může Gena opravit. Celému mobilu však začne hrozit veliké nebezpeční a jen  
tahle tahle trojice může svět smajlíků zachránit, než bude nadobro vymazán. 

 

 

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný  /  Kanada / USA / Jižní Korea  / 2017 / 92 min. 
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli  
zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované 
 výstavbě pochybného zábavního parku. 

   Auta 3 

 

   Já, padouch 3 

 

   Emoji ve filmu 

 

   Velká oříšková loupež 2 

 



 
 

 

Animovaný / Akční / Komedie / USA / 2017 / 101 min. 
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý také  
jako Zelený Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli  
titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením  
vtipem sršícího a učitele kung fu Mistra Wu musí porazit zlého válečníka  
Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, který je shodou okolností také  
Lloydovým otcem 

 

 

 

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,  
při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby  
zachránil ´taťuldu´, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného  
Pána loutek. 

 

 

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. 
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   Hurvínek a kouzelné muzeum 
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