NABÍDKA FILMOVÝCH
PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLY
VÝBĚR Z TITULŮ 2. pololetí
2021/22
ELVIS
Životopisný / Drama / Hudební
Premiéra 23. 6. 2022
Pohled na život legendární rock
and rollové hvězdy Elvise Presleyho.
Hrají: Austin Butler, Tom Hanks,
Kodi Smit-McPhee, Olivia DeJonge,
Dacre Montgomery, David Wenham,
Natasha Bassett, Luke Bracey, Kevin
Harrison Jr., Xavier Samuel a další.

NÁMĚSÍČNÍCI
Animovaný / Rodinný
Premiéra 9. 6. 2022
Animovaná pohádka vytvořená
na základě jedné z nejoblíbenějších
dětských knih v Německu vypráví příběh
malého Pete, který se spolu s broučkem
panem Zoomzemanem a Písečným
mužem vydají na okouzlující cestu,
aby zachránili Peteho malou sestru
Anneli před zlým Měsíčním mužem.

UŠÁK CHICKY
A ZLOKŘEČEK
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 12. 5. 2022
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak
trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl
kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho
jako malého adoptoval král Petr, slavný
zaječí dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi
ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný
nešika, pro něj není žádná překážka.
Odvaha a nadšení mu totiž nechybí.
Celý svůj život touží zažít pořádné
dobrodružství! A jedno opravdu velké
na něj právě čeká!

RAKEŤÁK
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Premiéra 16. 6. 2022
Film studia Disney a Pixar přináší
příběh Buzze Rakeťáka a jeho
dobrodružství do nekonečna
a ještě dál.

JURSKÝ SVĚT:
NADVLÁDA
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
Premiéra 9. 6. 2022
Dinosauří a lidská civilizace se konečně
střetly. Zdá se, že místo na planetě
Zemi je jen pro jeden druh. Velkolepé
vyvrcholení ságy, která začala v Jurském
parku Stevena Spielberga.

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
Akční / Fantasy / Horor
Premiéra 5. 5. 2022
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru
šílenství filmový svět studia Marvel otvírá
brány do paralelních světů a dává do nich
nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se
do neznáma s Doctorem Strangem, který
za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných
paralelních světů mnohovesmíru, aby se
utkal se záhadným soupeřem.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

ZLOUNI

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Premiéra 7. 4. 2022
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný
temný kouzelník Gellert Grindelwald je
na cestě převzít moc nad kouzelnickým
světem. Protože není schopen ho zastavit
sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků,
čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají
stará i nová fantastická zvířata a střetnou
se s rostoucí armádou Grindelwaldových
následovníků. Ale jak dlouho bude moci
Brumbál zůstat stranou, když jsou sázky
tak vysoko?

Animovaný / Akční / Komedie
Premiéra 14. 4. 2022
Dělat dobré skutky může být děsná
dřina. Zvlášť když vás má celý svět
za padouchy. Animovaná komedie Zlouni
z legendárního studia DreamWorks
Animation dokazuje, že i v na první
pohled nebezpečném tvorovi se může
skrývat dobré srdce.

JEŽEK SONIC 2

POSLEDNÍ ZÁVOD

Akční / Dobrodružný / Komedie
Premiéra 31. 3. 2022
Modrý superrychlý ježek Sonic patří
k největším videoherním legendám.
A protože před dvěma lety zazářil
i na filmovém plátně, vrací se do kin
s dalším dobrodružstvím. V patách
má znovu svého neúnavného
pronásledovatele, Doktora Robotnika,
ale také věčně naštvaného ježuru
Knucklese.

Drama / Životopisný / Sportovní
Premiéra 24. 3. 2022
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý
zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál.
Výpravné filmové drama Poslední závod
režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší
události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak,
jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou
a zapomenutou postavu Emericha Ratha.

Jak fungují speciální promítání pro školy?
• Vyberte si film ze školní nabídky na webu • Celková platba probíhá na místě v hotovosti 		
(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 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.)

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.)

