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! CENA: 60,- !

ZŠ Kpt. Jaroše + ZŠ Týnská: středa 13:45
3. 10.
Hurvínek a kouzelné muzeum, 85 min.

Rodinný film ČR.
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované
komedii pro celou rodinu. 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.

7. 11.
Ferdinand, 108 min.

Animovaná komedie USA v českém znění.
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.

5. 12.
Sněhová královna: Tajemství ohně a
ledu, 89 min.

Animovaná dobrodružná komedie Ruska v českém
znění.
Hlavní hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda, která porazila
Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Díky tomu se
z nich staly tak trochu pohádkové celebrity. Zatímco Gerda to bere
s nadhledem, zasněný Kai se o něco hůře vyrovnává se svou
popularitou, kdy mu u nohou pravidelně omdlévají mladé dívky.
Aby si od této vysilující slávy trochu odpočinuli, vydávají se do hor

9. 1.
Pat a Mat znovu v akci, 75 min.
Animovaný film ČR.
„A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci.
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské
výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není nic problém, ať již se
jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad,
boj s krtkem nebo stavbu nové skalky.

6. 2.
Sherlock Koumes, 86 min.
Animovaná komedie USA/VB v českém znění.
Dobrodružná detektivní animovaná komedie líčí největší případ
sádrové verze legendárního detektiva. Kdo jiný by měl vyšetřovat
hromadné mizení zahradních trpaslíků?
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná
otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky
a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý
detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí s
nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry.

13. 3.
Králíček Petr, 95 min.

Rodinný film USA v českém znění.
Film je inspirován příběhy a postavami spisovatelky Beatrix
Potterové.
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s
ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj
životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak
začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.

3. 4.
V husí kůži, 91 min.

Animovaná komedie USA v českém znění.
Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, svůj život si užívají plnými
zobáky. Být V husí kůži je těžká pohoda, především pro housera
v nejlepších letech. Animovaná komedie „V husí kůži“ přinese
jednomu takovému houserovi zvláštní úkol. Musí se začít starat o
dvě malé kachničky a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám
způsobil. A že přátelství a rodina je ta největší zábava a jízda.

15. 5.
Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce,
80 min.
Rodinný animovaný film Dánska v českém znění.
Život ve Slunečním městečku je tichý a poklidný až do dne, kdy
kočka Míca a sloník Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi.
Pochází od zmizelého starosty Slunečního města a stojí v něm,
že se nachází na tajemném ostrově a učinil velký objev.
Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zachránit
starostu a přivézt ho nazpět. V jejím průběhu ale odhalí něco, co
obyvatelům Slunečního města přinese v budoucnu mnoho
radosti – obrovskou hrušku.

