NABÍDKA PRVNÍ STUPEŇ ZŠ - ŠKOLNÍ DRUŽINY
• minimální počet platících návštěvníků na školní projekci musí být 30
• pedagogický doprovod má vstup zdarma
• při školní projekci platí zákaz konzumace potravin, pochutin a nápojů
• platba probíhá v hotovosti na místě či převodem (dle předchozí domluvy)
• kapacita sálů: malý sál 65 míst, velký sál 233 osob
• cena vstupenky od 60 Kč do 100 Kč v závislosti na konkrétním filmu a verzi, u premiérových filmů může být vyšší,
vše se odvíjí od data premiéry filmu a podmínek, které stanovuje distributor filmu.
• filmy si můžete vybrat jak z aktuální filmové nabídky, tak ze starších titulů, rádi vám zajistíme dostupnost filmu
ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ zajišťuje Jana Lahodová, termíny rezervujte, dotazy směřujte na: mobil: 733 765 610 | email:
propagace@kino99.cz | telefon: 321 720 730
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU - animovaný
105 minut | přístupný | český dabing | Galové se vracejí! Napětí stoupá, v kotlíku to vře! Další příběh Asterixe a
Obelixe… Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby někomu prozradil
tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se
vydává společně se dvěma hrdiny této vesnice - Asterixem a Obelixem na cestu najít mladého druida, kterému by
Panoramix mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru.
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR | Nové filmové zpracování klasického díla světové literatury od Johanny Spyriové.
105 minut | přístupný | český dabing | Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně s
kamarádem Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si svobody švýcarských Alp, kde bydlí v
prostém srubu u svého dědečka. Naplno prožitým dnům je však náhle konec, když je Heidi převezena tetou Dete do
německého Frankufurtu nad Mohanem, kde má dělat společnost nemocné dívce Kláře ze zámožné rodiny. Dívky se
sice ihned skamarádí, ale Heidin stesk po dědečkovi, Peterovi a horách je příliš velký...
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA | Filmové zpracování podle předlohy Michaela Endeho.
110 minut | přístupný | český dabing | Podle předlohy Michaela Endeho. | Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu
neobyčejným příběhem. Jako malý se ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem je
strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání dálek a
vydávají se do světa. Jejich cesta je zavede do Mandaly. Tam se dozví, že císařova dcera Li Si byla unesena. Nešťastný
panovník je požádá o pomoc při její záchraně.

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT - animovaný
91 minut | přístupný | český dabing | 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. Do New Yorku….
MALÁ ČARODĚJNICE | Filmové zpracování známého Večerníčku o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi.
103 minut | přístupný | český dabing | Hraná verze pohádkového příběhu, na kterém vyrostly generace českých
dětí. Vítejte v domě u jedné malé nezbedné čarodějnice, která je odhodlaná stát se nejlepší čarodějnicí na světě, jen
se toho musí ještě hodně naučit… Spolu se svým nerozlučným havraním druhem Abraxasem se proto vrhá z jednoho
dobrodružství do druhého způsobem, který si prostě nelze nezamilovat.

PLANETA ČESKO | Dokumentární film o české přírodě.
81 minut | přístupný | český dabing | Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na
dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším
technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s tetřevem
tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní
hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí.
Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé z nich možná
ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!
PSÍ DOMOV | Filmový příběh podle knižního bestselleru Psí poslání…
92 minut | přístupný | český dabing | Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali
nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však
silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale
i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa…
PŘÍBĚH KOČEK - animovaný
90 minut | přístupný | český dabing | 85 minut | Malý kocourek se rozhodne na vlastní pěst vyhledat tajemnou
kočičí říši, aniž by tušil, do jakého nebezpečí se tím dostane. Jeho otec, tlustý líný, ale dobrotivý kocour, spojí síly s
kamarádem papouškem a vydají se po stopách juniora na dobrodružnou cestu. Dějově má tento animák nejblíže k
filmu Hledá se Nemo.
RAUBÍŘ RALF A INTERNET - animovaný
112 minut | přístupný | český dabing | Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka
von Šmak se vracejí na filmové plátno! V novém příběhu musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a
najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Walt Disney Animation Studios uvádí zbrusu nové,
akcí i vtipem nabité dobrodružství Raubíře Ralfa! Vzhůru na net!
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL - animovaný
80 minut | přístupný | český dabing | 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.
PŘIPRAVUJEME…
CESTA DO PRAVĚKU | Fantasticko - dobrodružný film - remasterovaná verze - Režie: Karel Zeman
93 minut | přístupný | česká verze | Film ukazuje prehistorická stadia vzniku Země, flory a fauny. Nález pravěké
zkameněliny je pro čtyři zvídavé kluky výzvou k výpravě do dávné minulosti. Na malé pramičce postupně proplouvají
dobou ledovou přes třetihory a druhohory až na samý počátek života na planetě Zemi, přičemž zažijí nejrůznější,
mnohdy i nebezpečná dobrodružství.
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM | Dobrodružný rodinný, který se odehrává v krajinách Laponska
86 minut | přístupný | český dabing | Putování se sobíkem vypráví o boji za přežití malého divokého soba, křehkého
a zranitelného, který se musí potýkat s nebezpečím a výzvami, které ho čekají během jeho prvního roku života. Jeho
velké dobrodružství se odehrává v překrásných krajinách Laponska.
MIA A BÍLÝ LEV - hraný
100 minut | přístupný | český dabing | Lev jako domácí mazlíček a kamarád na celý život? Proč ne. Velké přátelství
Mii a jejího bílého lva musí ale čelit velkým překážkám…
A DALŠÍ…
Objednat lze také představení z aktuálního programu v konkrétním měsíci – pouze na dotaz!

