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KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ  
Animovaný / Rodinný / Komedie
Premiéra 22. 12. 2022
Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň 
pro dobrodružství si vybrala svou daň: 
už přišel o osm ze svých devíti životů. 
A tak se vydává na výpravu za bájným 
Posledním přáním, aby svých devět 
životů zase obnovil.

AVATAR: THE WAY 
OF WATER  
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy 
Premiéra 15. 12. 2022
Po deseti letech se znovu setkáváme 
s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, 
kteří stále bojují za to, aby se udrželi 
v bezpečí a naživu.

DIVNOSVĚT 
Animovaný / Rodinný
Premiéra 24. 11. 2022
Celovečerní snímek Divnosvět 
představuje legendární průzkumnickou 
rodinu Cladových, kteří se snaží proletět 
skrz neprobádaný, zrádný a především 
divný svět. Doprovází je barvitá posádka 
obří vzducholodi, rošťácký tvor přezdívaný 
Flek a třínohý pes. Společně musí čelit 
nejen neznámému prostředí, ale i mnoha 
prapodivným a všežravým tvorům.

PRINCEZNA ZAKLETÁ 
V ČASE 2 
Pohádka / Fantasy / Komedie
Premiéra 17. 11. 2022
Mladá alchymistka Amélie získává zaká-
zanou kouzelnou moc: dokáže částečně 
ovlivňovat tok času. Zneužívání nových 
schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie 
ze současnosti se tak setkává s Amélií 
z minulosti, která ji od té chvíle provází 
na každém kroku. Proto se Amélie musí 
postavit nejen dosud nejmocnějšímu 
protivníkovi, ale také svojí vlastní touze 
po zakázané moci.

BLACK PANTHER: 
WAKANDA 
NECHŤ ŽIJE  
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi 
Premiéra 10. 11. 2022
Královna Ramonda, Shuri, M’Baku, 
Okoye a Dora Milaje bojují o ochranu 
svého národa před světovými mocnostmi 
poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále 
T’Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy 
snaží přijmout tuto další kapitolu, 
hrdinové se musí spojit a vytvořit 
nový svět.

ŠOUMEN KROKODÝL 
Rodinný / Komedie 
Premiéra 27. 10. 2022
Když se rodina Primmů přestěhuje do New 
Yorku, jejich syn Josh se snaží zvyknout si 
na novou školu i přátele. Vše se změní od 
okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívající-
ho krokodýla, který miluje koupele, kaviár 
a dobrou hudbu – v podkroví jejich nového 
domova. Chlapec a krokodýl se velmi rychle 
zpřátelí, když ale Lyleovu existenci začne 
ohrožovat zlý soused…



• 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.)

PRINC MAMÁNEK 
Pohádka
Premiéra 27. 10. 2022
Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený 
Vznešený je velmi spjatý se svou milující 
maminkou, královnou Ludmilou. Jenže 
Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu 
39 let. Bojí se skoro všeho a ani do ženění 
se nežene. Moudrý král Radomil mu proto 
připraví nečekaný dárek – princ se jednoho 
rána probudí v lese v obyčejných šatech 
a má se vydat do světa, aby poznal, co je 
život a snad konečně dospěl. 

JAN ŽIŽKA  
Historický / Akční / Drama 
Premiéra 8. 9. 2022
Na konci 14. století jsou Země Koruny 
české zmítány tyranií a násilím. Jan Žižka 
je pověřen službou pro samotného krále, 
Václava IV. Zemi ale ve skutečnosti 
ovládá Jindřich z Rožmberka a Jan dostává 
další delikátní úkol: unést Rožmberkovu 
snoubenku Kateřinu. Od té chvíle nemá 
na vybranou. Rodí se vojevůdce, který 
bude bojovat za vše, v co věří. Historický 
film Petra Jákla vypráví o počátcích 
husitského vojevůdce Jana Žižky na 
pozadí bouřlivých událostí roku 1402.

PLANETA PRAHA 
Dokumentární 
Premiéra 4. 8. 2022
Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci 
oceňovaného filmu Planeta Česko 
se tentokrát vydali na výpravu do beto-
nové džungle hlavního města. Vedle nás 
lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž 
každodenní dobrodružství filmaři zazna-
menali díky nejmodernějším technologiím 
z výjimečné blízkosti. Vydejte se na vzrušu-
jící výpravu pro celou rodinu za desítkami 
dalších zvířecích hrdinů, kteří tajně žijí 
v naší metropoli.

MIMONI 2: PADOUCH 
PŘICHÁZÍ  
Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný 
Premiéra 30. 6. 2022
V neutuchající touze najít toho největšího 
padoucha všech dob, aby mu mohli věrně 
sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého 
černovlasého chlapce, který vyrůstá jen se 
svou německou matkou. Jmenuje se Gru 
a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně 
změní život.


