Nabídka titulů vhodných
pro školní projekce
V případě zájmu o projekci či o jakýkoli jiný titul
nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím
emailu avelzo@mymail.cz

Těšíme se na vaši návštěvu!

BOHEMIAN RHAPSODY

70 Kč

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich
hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem
vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z
nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup
nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a
ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the
Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“.

BALÓN

70 Kč

Rok 1979. Rozdělené Německo v čase vrcholící studené války. Dvě východoněmecké
rodiny touží po normálním životě ve svobodné zemi a v utajení připravují velký plán útěku
na západ. Jejich hlavními zbraněmi jsou odvaha a vynalézavost, díky nimž postaví
horkovzdušný balón, s kterým se všech osm členů obou rodin pokusí přeletět do
Západního Německa. Balón však těsně před hranicí havaruje a východoněmecká tajná
policie Stasi nalezne stopy po tomto jejich nezdařeném pokusu o útěk. Okamžitě se
rozeběhne vyšetřování a pátrání. Obě rodiny pod velkým časovým tlakem shání materiál
a vyrábí nový balón, ale každým dnem se okruh policejního pátrání kolem nich zužuje,
hrozí jim odhalení a zatčení. Začíná další nebezpečný závod s časem a s policií v
patách. Dostanou ještě šanci na druhý pokus?

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky
se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na
jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix.
Vždy býval expertem na sběr jmelí
v korunách stromů. Když ale jednoho dne
utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není
nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla
katastrofa, kdyby návod na magickou směs
zapomněl. S pomocí svých věrných přátel,
Asterixe a Obelixe, se vydává hledat
vhodného talentovaného následovníka,
kterému by své řemeslo a tajemství lektvaru
mohl předat. To ovšem vyvolá zájem těch
nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících
druidů.

70 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
70 Kč

Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a
tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se
mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může
zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je
Gerda. Její největší silou totiž není magie, ale víra v sílu přátelství. Ve svém
novém dobrodružství se Gerda bude opět moci spolehnout na pomoc trollích
kamarádů a jejich krále Arroga a také na doprovod statečného mladíka
Rollana.

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Lední medvědi vynikají silou a
obratností a žijí samotářským životem.
Hrozivou bílou šelmou se medvěd
Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád
společnost, legraci a kámoše, zatímco
v tom, jak být dravým, děsivým a
nebezpečným vládcem promrzlých
planin docela pokulhává. Je to
dobrák od kosti, ale ať chce nebo
nechce, Norm prostě je lední medvěd,
žije na severním pólu a musí se stát
vůdcem. Aby získal aspoň trochu
potřebného respektu, tak se se svým
medvědím synem a osvědčenou
skupinou potrhlých nezničitelných
lumíků vydává do města, které nikdy
nespí. Do New Yorku.

70 Kč
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