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100% VLK

Drama / životopisný
Premiéra 26. 8. 2021
Výpravný film režiséra Davida
Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu,
ale i životnímu příběhu jednoho
z největších světových atletů všech
dob, čtyřnásobného olympijského vítěze,
Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích
v lásce i ve sportu, k nimž je třeba
především velké srdce.

Rodinný / animovaný
Premiéra 23. 9. 2021
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný
kluk, ale není obyčejný, a navíc ani tak
úplně není člověk. Patří do starého rodu
vlkodlaků a těší se na svou první proměnu
ve vlka. V tu velkou slavnostní noc první
proměny se ale něco zvrtne a Freddy
se změní v ne příliš dravého ani moc
hrozivého, zato ve strašně moc
rozkošného . . . pudla.

ROZBITÝ ROBOT RON
Rodinný / animovaný
Premiéra 21. 10. 2021
Příběh trochu osamělého dvanáctiletého
sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového
chodícího, mluvícího a zcela digitálního
přítele, který má být, alespoň podle
reklamy, „nejlepší kamarád robot“.
Avšak roztomilý robot Ron není úplně
v pořádku a zdá se, že je rozbitý. Na pozadí
doby svázané sociálními sítěmi, chlapec
a robot prožívají nevšední a laskavé
dobrodružství.

MILAN KUNDERA:
OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI
Dokumentární
Premiéra 21. 10. 2021
Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo
po celém světě? Proč odešel do Francie
a začal psát ve francouzštině? Co je za
tím, že bránil překladům svých posledních
románů do češtiny? Nebo že se vyhýbá
kamerám a publicitě? Dokument
o Kunderově díle nás zavede do rodného
Brna, do dob, kdy studoval a učil na FAMU,
nebo do normalizace, kdy mu bylo bráněno v tvorbě a nebyl vydáván, přestože už
získával úspěchy v zahraničí.

DUNA

ADDAMSOVA RODINA 2

Sci-fi / dobrodružný
Premiéra 21. 10. 2021
Kultovní sci-fi dílo vypráví o bojích
o ovládnutí planety Arrakis: zdroje
vzácného koření, jež poskytuje zvláštní
schopnosti k cestování vesmírem.
Imperátor svěří správu nad Arrakisem
vévodovi rodu Atreidů. Ze spiknutí uprchne
jen jeho syn Paul a jeho matka. Jejich
jedinou nadějí jsou pouštní domorodí
obyvatelé. Mohl by Paul být spasitelem,
na kterého čekají?

Rodinný / animovaný / komedie
Premiéra 28. 10. 2021
Vyražte na letní dovolenou s Addamsovou
rodinou. Na plátna kin se vrací ikonická
skupina výstředních monster. V průběhu
své dovolenkové cesty členové rodiny
Addamsových svým podivným chováním
terorizují návštěvníky výletních míst.

TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2

WEST SIDE STORY

Česká filmová pohádka
Premiéra 9. 12. 2021
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina
se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku.
Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království a hledají místo, kde by mohli
znovu začít kout pikle. Mladá královna Julie
ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal
čas oprášit tajemnou bambitku a povolat
na pomoc loupežníka Karabu?

SPIDER MAN:
BEZ DOMOVA

Muzikál / romantický / drama
Premiéra 9. 12. 2021
Klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou
pouličních gangů a romantické lásce dvou
mladých lidí v prostředí New York City roku
1957. Film režíruje držitel Oscara Steven
Spielberg podle scénáře Tonyho Kushnera,
držitele Pulitzerovy ceny a ceny Tony®.
Nový snímek je plný oblíbených muzikálových a hudebních hvězd.

PŘÍŠERÁKOVI
Rodinný / animovaný
Premiéra 13. 1. 2022
Na nové pokračování úspěšné animované
rodinné komedie Příšerákovi se těšte
hned na začátku roku 2022.

Akční / dobrodružný / sci-fi
Premiéra 16. 12. 2021
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý
soused již nedokáže oddělit svůj běžný
život od riskantního života superhrdiny.
Spider-Man požádá o pomoc Doctora
Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný
chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu
znamená být Spider-Man.

Jak fungují speciální promítání pro školy?
• Vyberte si film ze školní nabídky nebo
• Celková platba probíhá na místě v hotovosti 		
aktuální film na webu (po domluvě i jiný)
nebo platební kartou nebo předem převodem 		
na účet
• Zvolte si datum a čas projekce
• Minimální počet studentů: 25
• Kontaktujte nás na e-mail či telefon
vašeho kina, který je uveden níže
• Promítání staršího filmu při objednávce
nad 60 studentů
• Odsouhlaste si podrobnosti a potvrďte
finální objednávku
Jaké jsou výhody?
• Pro pedagogy vstup zdarma
• Za každých 15 žáků 1 VIP vstupenka
pro soukromé použití
• Zvýhodněné vstupné pouze
pro školní projekce

• Speciální školní menu za zvýhodněnou cenu
(malý popcorn a malý nápoj)
• Káva zdarma pro učitelský doprovod
• Časová flexibilita (dopolední
promítání apod.)

Více informací najdete na: www.premierecinemas.cz/skoly/
Kontaktujte pobočky Premiere Cinemas:
PRAHA, OC Vivo! Hostivař, Švehlova 32, Praha 10,
e-mail: skoly.hostivar@premierecinemas.cz, tel. 420 728 682 909 (13.00 - 20.00 hod.)
OLOMOUC, OC Šantovka, Polská 1, Olomouc
e-mail: skoly.olomouc@premierecinemas.cz, tel. 774 195 380 (13.00 - 20.00 hod.)
TEPLICE, OC Galerie Teplice, Nám. Svobody, Teplice
e-mail: skoly.teplice@premierecinemas.cz, tel. 606 237 837 (13.00 - 20.00 hod.)

