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FLASH 
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy 
Premiéra 15. 6. 2023
Ezra Miller se představí v roli Barryho 
Allena alias Flashe, který ve vůbec prvním 
samostatném filmu o superhrdinovi DC 
překonává hranice svých superschopností. 
Barry Allen použije svou superrychlost, 
aby změnil minulost, ale jeho pokus 
o záchranu rodiny vytvoří svět bez 
superhrdinů a donutí ho závodit o život, 
aby zachránil budoucnost.

MEZI ŽIVLY 
Animovaný / Rodinný / Komedie
Premiéra 15. 6. 2023
V jednom neobyčejném městě, kde 
společně žijí živelní obyvatelé elementu 
ohně, vody, země a vzduchu si žije svůj 
sen i žhavá mladá žena a muž, který 
jde s proudem. Jednoho dne však oba 
zjistí něco zásadního. Uvědomí si, že 
i přes svoji naprostou protikladnost 
toho mají hodně společného. 
Nejnovější příběh studia Pixar.

TRANSFORMERS: 
PROBUZENÍ MONSTER 
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy 
Premiéra 8. 6. 2023
Píše se rok 1994 a dvojice archeologů 
kopne do prastarého vosího hnízda. Dojde 
k tomu během jedné dobrodružné výpravy. 
Nastává boj mezi třemi frakcemi. Na jedné 
straně stojí dobráci po vzoru Autobotů 
– Maximálové, kterým vévodí Optimus 
Primal. Na druhé straně barikády stojí 
Predaconi, odvěcí nepřátelé Maximálů. 
Je tady však ještě větší hrozba, než souboj 
dvou odvěkých rivalů – zemřelí roboti 
Terraconi.

SPIDER-MAN: NAPŘÍČ 
PARALELNÍMI SVĚTY 
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy 
Premiéra 1. 6. 2023
Miles Morales se vrací v další kapitole 
Oscarem ověnčené ságy o paralelních 
světech, zvané Spider-Man: Napříč 
paralelními světy. Miles, který je nyní 
na plný úvazek dobrým sousedem 
Spider-Manem v Brooklinu, se znovu 
setkává s Gwen Stacyovou, se kterou 
se vydá na zběsilou jízdu Mnohovesmírem, 
v němž se setká s novou partou Pavoučích 
hrdinů, kteří brání samotnou podstatu 
paralelních světů.

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA 
Dobrodružný / Fantasy / Rodinný
Premiéra 25. 5. 2023
Příběh Ariel, krásné mořské víly, 
která miluje dobrodružství. Nejmladší 
z dcer krále Tritona Ariel touží poznat 
svět nad mořskou hladinou a při jednom 
ze svých výletů se zamiluje do prince 
Erika. Mořské víly mají zakázáno stýkat 
se s lidmi, ale Ariel se rozhodne poslech-
nout své srdce. Uzavře dohodu se zlou 
mořskou čarodějnicí Uršulou, která jí 
dá šanci poznat život na souši, ale která 
i tajně usiluje o Arielin život a korunu 
krále Tritona.

STRÁŽCI GALAXIE: 
VOLUME 3
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy 
Premiéra 4. 5. 2023
Přístupný od 12 let
Ve snímku Strážci Galaxie: Volume 3 
od Marvel Studios se oblíbená parta 
vesmírných ztroskotanců zabydluje na 
Kdovíkde. Jejich spokojený život však 
brzy naruší ozvěny Rocketovy bouřlivé 
minulosti. Peter Quill, který se stále trápí 
ztrátou milované Gamory, musí vypravit 
svůj tým na nebezpečnou misi s cílem 
zachránit Rocketův život, přičemž nezdar 
v této misi může znamenat konec Strážců 
tak, jak je známe.



• Vyberte si film ze školní nabídky na webu 
 (po domluvě i jiný)
• Zvolte si datum a čas projekce 
• Kontaktujte nás na e-mail či telefon 
 vašeho kina, který je uveden níže
• Odsouhlaste si podrobnosti a potvrďte 
 finální objednávku

 Jak fungují speciální promítání pro školy?

• Celková platba probíhá na místě v hotovosti   
 nebo platební kartou nebo předem převodem   
 na účet
• Minimální počet studentů: 25
• Promítání staršího filmu při objednávce 
 nad 60 studentů

• Pro pedagogy vstup zdarma 
• Za každých 15 žáků 1 volná vstupenka 
 pro soukromé použití 
• Zvýhodněné vstupné podle 
 lokality vašeho kina

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

 Jaké jsou výhody?

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. 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. 722 015 738 (13.00 - 20.00 hod.)

NÁROD VELRYB 
Dokument
Premiéra 20. 4. 2023
Tento jedinečný snímek byl inspirován 
„velrybí“ básní od Heathcote Williamse 
„Whale Nation“, která se v roce 1988 
stala nejsilnějším argumentem v boji 
za zákaz celosvětového lovu velryb. 
Jednoho dne objeví malý chlapec 
na odlehlé pláži vyplavenou velrybu. 
Během boje o její záchranu se vydáme 
na dobrodružnou výpravu za těmito 
neobyčejnými tvory přímo do hlubin 
oceánu.

AIR: ZROZENÍ 
LEGENDY 
Drama
Premiéra 6. 4. 2023
Přístupný od 12 let
Komediální drama AIR od oceňovaného 
režiséra Bena Afflecka s Mattem Damonem 
v hlavní roli podnikavého manažera 
společnosti Nike, Sonnyho Vaccaroa 
odhaluje neuvěřitelnou spolupráci mezi 
tehdejším nováčkem Michaelem Jordanem 
a začínající basketbalovou divizí Nike, 
která díky značce Air Jordan způsobila 
revoluci ve světě sportu a současné 
kultuře.

SUPER MARIO BROS
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 
Rodinný 
Premiéra 6. 4. 2023
Sourozenci Mario a Luigi sní o tom, 
že povedou nejlepší instalatérskou firmu 
v New Yorku. Chuť jít do všeho po hlavě 
se jim nevyplatí ve chvíli, kdy vlezou do 
podezřele vypadající obří zelené trubky 
a pár vteřin nato se jí nekontrolovatelně 
řítí „kamsi“. Na druhém konci potrubí na 
ně čeká fantastický svět, jehož obyvatelé 
právě řeší dost podstatný problém. 
Legendární hrdinové ze slavných 
videoher se vydávají na filmové plátno.

DUNGEONS 
& DRAGONS: 
ČEST ZLODĚJŮ 
Dobrodružný / Fantasy / Komedie
Premiéra 30. 3. 2023
Potulný zpěvák Edgin se živí tím, že se svou 
partou zlodějíčků pomáhá měnit majitele 
vzácných artefaktů. Je to práce, při které 
prakticky neustále strkáte hlavu do oprátky, 
a ani Edgin nemůže mít věčně kliku. Když 
se mu podaří ukrást to, co se nikdy nemělo 
dostat do nesprávných rukou, spustí domi-
nový efekt, který může otřást celým světem. 
Edgin se rozhodne napravit, co spískal. Film 
vychází z legendární hry Dračí doupě.


