NABÍDKA PRO ROK 2019 - MATEŘSKÉ ŠKOLY
• 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)
• objednat lze také představení z aktuálního programu v konkrétním měsíci – pouze na dotaz
ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ zajišťuje Jana Lahodová, termíny rezervujte, dotazy směřujte na
mobil: 733 765 610 | email: propagace@kino99.cz | telefon: 321 720 730

NA KAŽDOU PROJEKCI V RÁMCI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PLATÍ JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 50 KČ
ANIMOVANÉ FILMY VHODNÉ PRO NEJMENŠÍ DĚTI…
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
90 minut | Španělský rodinný animovaný film sleduje pohádkový příběh chlapce, který se postaví svému otci. Ten
zavedl v království mnoho zákonů a jedním z nich vyčlenil ze společnosti rytíře, k nimž patřil i chlapcův děda. Justin s
babiččinou podporou vidí právě v dědovi velkou inspiraci a chce se stát rytířem...
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
82 minut | Příběh Kuby a Mácy, jejich dvou dětí a upovídané Kozy. Rodina se živí jako sýraři v podhradí. Dobráku
královi však slabost pro sýry zatemnila rozum a toho využil komoří Kobyl, který začal „tunelovat” království. Unese
poslední sýraře království Kubu a Mácu. Jejich děti s Kozou a Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým se je vydají hledat.
LETÍME!
85 minut | Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, který žije jako čáp, a se svými svéráznými kamarády sovou
Olgou a papouškem Kikim se vydává na let do Afriky. Letíme! je zábavný a chvílemi dojemný dobrodružný animák pro
ornitology i pro celou rodinu. Kdyby tuhle ptačí partu včas potkal Alfred Hitchcock, točil by pak pouze barevné
rozverné filmy.
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE
80 minut | Okouzlující animované dobrodružství o cestě za velkým objevem nejen pro menší. Obyvatelé městečka
Solby si žijí poklidným životem. Jednoho dne ale Mitcho a Sebastian najdou na břehu moře vzkaz v lahvi. Napsal ho
zmizelý starosta Solby a píše v něm, že je na tajemném ostrově a že zjistil něco velmi důležitého. Přátelé se musejí
vydat na nebezpečnou cestu, na níž je čekají velká dobrodružství i objevy. Rodinný animovaný film je adaptací
stejnojmenné knihy pro děti.
OZZY
91 minut | Ozzyho velké dobrodružství, je nejen svéráznou animovanou poctou všem klasickým filmovým „útěkům z
vězení“, ale též laskavým příběhem o přátelství, věrnosti a odvaze, který v kinech potěší a pobaví celou rodinu.
PES RO(C)KU
80 minut | Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho vzal kytaru,
hrábnul od strun a stal se zcela novým druhem – psem rockovým. Animovaná komedie Pes Ro©ku přinese velké
rock´n´rollové dobrodružství.
POŠŤÁK PAT
85 minut | Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, v animované podívané, ve které nechybí humor, akce a
písničky… „Pošťák Pat, pošťák Pat, pošťák Pat má náramný svět. Vstává brzy ráno, kocour mňoukne, ano, pak už oba
s poštou vyráží...“ Pošťáka Pata čeká hned několik velkých úkolů: vyhrát pěveckou soutěž, utkat se s roboty, kteří
vypadají jako on a zachránit svět.

PRINCEZNA A DRÁČEK
75 minut | Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do
říše zázraků plné nových dobrodružství a zvláštních stvoření. Barborka se spřátelí s roztomilým dráčkem, se kterým
se vydá najít kouzelné zrcadlo. Právě to ji může spojit s její dávno ztracenou maminkou, která princeznu i krále kdysi
opustila. Barborka je odhodlaná zjistit pravdu o své minulosti a vyřešit záhady celého hradu.
PŘÍBĚH KOČEK
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.
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
92 minut | Animovaná komedie 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.
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
90 minut | Animovaná komedie o třech ztřeštěných mimozemšťanech, kteří ztroskotají na Zemi, kde je čeká nejedno
bláznivé dobrodružství. Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí speciální a bezkonkurenčně nejlepší matraci, kterou
viděli ve vysílání teleshoppingu. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo hladkého přistání ztroskotají. Dají se
dohromady s člověčím klukem Louisem a rozjedou velkolepé a zcela nečekané dobrodružství…
ROSA & DARA A JEJICH VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
62 minut | Můžete se těšit na velké prázdninové dobrodružství dvou holčiček – Rosy a Dary, které doplní mini
příběhy, ze kterých se dozvíte odpovědi na spoustu zajímavých a zábavných otázek. Dobrodružství Rosy a Dary doplní
tři animované filmy s dobrodružnou tématikou.
TROLLOVÉ
92 minut | Film Trollové je nejen plný barevných skřítků, ale i písniček, na kterých se podíleli i Gwen Stefani a Justin
Timberlake, jehož trollí song Can´t Stop the Feeling se stal jednou z nejhranějších písniček.
V HUSÍ KŮŽI
91 minut | Animovaná komedie přinese jednomu houserovi zvláštní úkol. Musí se začít starat o dvě malé kachničky a
pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil. Jejich společné dobrodružství ukáže, že rodina může mít
všechny možné podoby i tvary a dokonce i peří. A že přátelství a rodina je ta největší zábava a jízda.
ANIMOVANÁ, LOUTKOVÁ, ATD. PÁSMA PRO NEJMENŠÍ DĚTI…
ČARODĚJNÉ POHÁDKY
69 minut |Mikeš u cirkusu, Čarodějné pohádky - Zálesák, Král a skřítek, Zasadil dědek řepu, Čarodějné pohádky Jablka, Rohatá princezna, Jak Žofka zachránila pana Levharta, Krtek a žvýkačka
ČERTOVSKÉ POHÁDKY
76 minut | Čert a Káča, Mikeš straší, V čertích službách, Mikeš čaruje
LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
77 minut | Loupežnická pohádka, Rézi a Brok pouštějí draka, A neříkej mi Vašíku, Půlnoční příhoda, Cvrček a slepice,
O smutné princezně, Krtek a telefon
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
66 minut | Kubula a Kuba Kubikula ve Vařečkách a Hrncích, Jak se chtěl zajíček klouzat, Kamenná tetka, Ondra a
sněžný drak, Čarovné lyže, Jak postavit sněhuláka.

KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
73 minut | Hrnečku vař, Jak jeli k vodě, Štaflík a Špagetka – Rybáři, Kropáček má angínu, Dorotka a ježibaba, Kocour
Mikeš – Co vyprávěl strýček Malinovský, Krtek a zelená hvězda.
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH
69 minut | Budulínek Mandelinka, Jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny, Cvrček a stroj, Jak Jonatán chytil blechu,
Krtek a koberec, Jak Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana, Dorotka a hvězda, Jak Mach a Šebestová prožili
deštivé dopoledne, Krtek a rybka.
MIMI A LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
65 minut | Pásmo animovaných filmů pro děti… Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a
druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima,
jen to zkusit… Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.
O MAŠINCE
69 minut | Bubla Fráček - Strašidýlko v zahrádce, Pět draků vodáků - Jak se stal Horymír plavčíkem, Pohádky o
mašinkách - O zvědavé mašince, O zvířátkách pana Krbce - povodeň, Bob a Bobek - Ve vzduchu, Divoké sny Maxipsa
Fíka - O vynálezech, Divoké sny Maxipsa Fíka - O žních, Jája a Pája - Jak plnili jarní přání Štaflík a Špagetka - Správný
tón.
POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA
64 minut | Držte si klobouk, Jak Žofka pořádala slavnostní představení, Paraplíčko, Páni tvorstva, Cvrček a housličky,
Broučci - Byl podzim, Krtek a zápalky.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 2/6
62 minut | Jak si Rákosníček nepomohl k nebeské koruně, Jak víla Amálka potkala beránka Kudrnu, Jak Křemílek a
Vochomůrka udělali obrovi píšťalku, Bob a Bobek v ZOO, Jak Cipísek chránil jelení studánku, Jak Rákosníček přivedl
nebeskému Pastýři zatoulanou hvězdu, Jak víla Amálka našla kámen mutáček, Bob a Bobek hlídači v parku, Jak
Křemílek a Vochomůrka jedli kaši.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 2/7
64 minut | Jak Rákosníček odhalil velkou podvodní loupež, Jak Křemílek a Vochomůrka honili basu, Víla Amálka a
ježek, Bob a Bobek na útěku, Jak Rumcajs vyspravil císařskou silnici, Divoké sny Maxipsa Fíka - O požárnících, O
klukovi z plakátu - Pěstujte vodní sporty, Káťa a Škubánek - Démantový obojek, Maxipes Fík – Objevitel.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 2/8
64 minut | Bob a Bobek na lodi, Víla Amálka a vodník Kebule, Jak měl Rumcajs velkou starost o Manku, Křemílek a
Vochomůrka a dvě panenky, Jak Rákosníček zachraňoval potopený měsíc, Jak se Škubánek přestal bát, Maxipes Fík se
vrací, O klukovi z plakátu - Bouračka, Divoké sny maxipsa Fíka - O prázdninách.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 2/9
64 minut | Maxipes Fík - Ve škole, O klukovi z plakátu - Výstava dětské kresby, Divoké sny Maxipsa Fíka - O hledání
pokladu, Kosí bratři - Dobrý skutek, Říkání o víle Amálce - Hrompác a Ohniváč, Bob a Bobek v lese, Jak se Rumcajs
podruhé potkal s Rabijákem, Jak Rákosníček předělával mrtvou vodu na živou, Jak Křemílek a Vochomůrka pozdravili
myšku.
ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
66 minut | Broučci - Loučení, Broučci - A byla zima, Mikeš hrdina - Lyšajův sen, Dva mrazíci, Jak Mikeš zachránil
Bobeše, Vánoční stromeček, Jak jedli vtipnou kaši, Rézi a Brok na vánočním trhu.

