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Anděl páně 2 / 99 min.                                        60,-  

Lichožrouti  / 83 min.                                  60,-  

Trollové / 92 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,- 

Velká oříšková loupež / 92 min.  60,-  

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,-  

Čertoviny / 101 min.  60,-  

Ferdinand / 108 min.  60,- 80,- 

Coco+ Vánoce s Olafem / 129 min.  60,- 80,- 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Na 3D filmy Citadela školám brýle půjčuje 
 
 
 
 

 

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



 

 
 

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 / 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.  
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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! 

 

 
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 / 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. 

 

 
 

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 

 

 

 

 
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 / 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.“ 
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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 / Krátkometrážní / Dobrodružný / USA / 2017 / 21 min. 
V krátkém filmu Ledové království: Vánoce s Olafem od Walt Disney Animation  
Studios prožívají sněhulák Olaf a sob Sven veselé vánoční dobrodružství.  
Princezna Anna a královna Elsa připraví v království Arendelle vůbec první  
oslavu Vánoc. Obyvatelé městečka však z oslavy rychle odejdou, aby si užili  
vlastních rodinných vánočních tradic. Královským sestrám dojde, že samy žádné  
rodinné tradice nemají. A tak se Olaf se Svenem vypraví na cestu skrz naskrz  
Ledovým královstvím, aby pro Annu a Elsu našli ty nejlepší a nejkrásnější vánoční tradice. 
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