
KATALOGKATALOG
FILMŮFILMŮ



OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ   14.00-20.00
SO - NE   10.00-20.00

 
 
 

CENÍK:
VSTUPNÉ:   89 KČ/OSOBA/FILM

 
 
 

KONTAKT:
TELEFON:   +420 725 266 176

EMAIL:   INFO@GALERIEVSETIN.CZ



DĚTSKÉDĚTSKÉ



Ráj je ráj, k tomu není co dodat! Úchvatná příroda - zelené palmové stromy,
modré moře, vysoké hory a pípající ptáčci. A ti, kteří jsou znudění krásou ráje,
jsou vítáni na bláznivé horské dráze!
Dechberoucí zatáčky, ohnivé kruhy, tunely - Život je úžasný!



Slaný vzduch, čerstvý vítr, obrovské prostory, neprobádané hloubky a touha
po dobrodružství - to je to, co lidi znovu a znovu láká organizovat výpravy do
hlubin oceánu. To není všechno. Legendy a vyprávění starých mořských psů o
monstrech, Bludném Holanďanovi, Bermudském trojúhelníku. To je ten pravý
důvod, tajné přání vidět legendu na vlastní oči.Další ponor naší ponorky
přináší neuvěřitelné překvapení. Všechno šlo podle plánu až do doby než
spatřili "Oktopuse"! Jeho elegantní tělo se zlatem třpytilo v paprscích slunce.
Nikdo ho nikdy neviděl tak zblízka, ale pak přišel útok...



Nechte se unášet horskou dráhou uprostřed zelené džungle plné
nejrůznějších okřídlených tvorů.



Divoký západ, kaňony, teplo a písek, kaktusy  a supy. Opravdu divné místo -
pevnost, železnice a vagón. No, koupili jsme si lístky a nastoupili jsme - Tohle
ale nevypadalo jako vlak do Yumy... Ani trochu to tak nevypadá!! Juchů!



Už jste slyšeli o Sunny Bunnies? Červená, žlutá, modrá, fialová, zelená –
spojili se, aby vám ukázali svůj vysněný park nejrůznějších jízd a překvapení
se závěrečným dotekem večerní oblohy zahalené do ohňostroje, jaký jste
ještě neviděli.



DOBRODRUŽSTVÍDOBRODRUŽSTVÍ



V tomto závodě nejsou žádní přátelé. Nejlepší přítel je výkonný motor,
destruktivní zbraně a přesné střely! Vězeňský ostrov, kam ani slunce
nedosvitne, kde se pohybuje společenské dno, je ideálním místem pro
závody tohoto typu. Jediná šance, jak se odsud dostat živý, je vyhrát tento
závod. Je to závod se smrtí!



Kámo, no tak, rychleji! Zaplatím ti, kolik si řekneš. No tak, pohni, nestíhám
ten koncert! Ok, tak jedeme! A zavři okno, tohle je myčka aut! Hmm, nestihl
jsi t! No, však uschneš! A co jsou ty světla a sirény, jdou snad po nás? Policie!
Skrč, se! Uff, je to za námi. Hej, kam to jedeme? řidiči! Vždyť je před námi
vlak!!! Á-á-á. Neboj se, srabe, to zvládneme!...Tak a je to! Čeho ses bál?
Dalších pár minut, několik přestupků a jsme tady!



Připojte se k šílenému průvodci, který vás vezme na nebezpečnou cestu
nebezpečnými ledovými horami Antarktidy při hledání tučňáků v jejich
přirozeném prostředí. Nedá se říct, na jaká zvířata můžete narazit, když
jedete na ledových saních, tažených vašimi průvodci na sněžném skútru po
úzkých stezkách a neprozkoumaných jeskyních.



Odhalte tajuplný svět ukrytý v podzemí.



STRAŠIDELNÉSTRAŠIDELNÉ



Ták, koho by to napadlo, jeli jsme v autobuse na zájezd a teď jsme v tom chaosu! Létali
jsme, létali do nebe, všude kolem letadla a ptáčci. Přijeli jsme, všechno je krásné, andělé
kolem nás. jedním slovem ráj, plánovali jsme zůstat! Vidíte, nejsme na seznamu! Tady na
nás nikdo nečeká. Jaká škoda. Nyní se vracíme zpět na Zem. Počkat, počkat, počkat! Nééé!
Může to být pravda, že na Zemi už žádné místo není? A teď rychle někam klesáme. Jo,
všechno je špatně. Kotle jsou všude kolem; lidé se v nich vaří, čerti s trojzubci. A nějaký
veselý chlapík tančí na hudbu. Zdá se, že se baví. Sakra! Kéž by se neotočil! Je tak hrozný. A
zase nejsme na seznamu! Děláš si ze mě srandu? Ale možná je to k lepšímu; peklo není
nejlepší místo pro "život". Zase nahoru! A jak to všechno skončí?



Ummm, och, jaký sen...Jaký hrozný sen. Není to nic jiného než noční můra. Naléhavá zpráva: Město
navštívili dinosauři! Jsou všude! Abelisaurus se ale dostal z chodby a rozptýlil všechny pochybnosti!
Musíme klusat, venku, na kole - jdeme! To je šílené! Panika, chaos, zmar a spousta dinosaurů v ulicích!
Kde je národní garda, kde je armáda? Vypadá to jako Jurský park. Obrovský těžkopádný Barosaurus,
vysoký asi jako mrakodrap. Rychlý a silný Tyrannosaurus s masivní čelistí a myslím, že si mě všiml!
Jdeme na útěk! Ulice, ulička, schody, ulice a...Ó můj bože! Pterodaktylové jako stíhací letouny krouží a
chytají lidi, stroje a...mě! Nééé! Pterodaktylové roztáhli drápy, spadli do auta, spadli...probudili se! Ale
jaký zvláštní zvuk...?



HORORHOROR



Po technologické katastrofě se všichni, kteří zůstali přesunuli dolů pod
zemský povrch, kde se rodí příšery, které bloudí a hledají potravu...



Noc se šířila ulicemi jako lepkavý černý dehet zbavený svých tónů. Tunely pod městem
se táhnou jako nitky. Systém metra je jako cesta domů. Z dálky se ozvalo nepřirozené
dunění. Předtuchy jsou zvláštní. Jako by se stalo nemyslitelné. Vlak vjel do stanice.
Otrhané vagony metra jsou zalité krví. A to není žádné ospalé viklání. Chci se probudit,
ale nespím. K tomu všemu všude smrtelné plyny. Snažím se nestrnout a aktivovat
smysly. Běžím. Ze strachu z krvácejícího chaosu. Běžím. Ze strachu z vlastního
zděšení. Při průchodu plesnivými tunely všude mor, který zachvátí svět, který známe!



Neštěstí přišlo nečekaně. Některá starověká pohřebiště byla otevřena při
výstavbě nové podzemní linky. Strašlivá nákaza prosákla po tisíciletém
potlačení a podzemí se okamžitě proměnilo v ekonehodu. Každý, kdo se nestihl
dostat na zem, se proměnil v mutanty. Vláda rozhodla o utěsnění všech
podzemních vchodů a východů, aby se zabránilo šíření infekce do země. K
lokalizaci infekce byl vyslán speciální vlak s kontejnerem nanitů,
mikroskopických nanorobotů schopných zničit všechna monstra. Tento vlak
ale kamsi zmizel. Naším úkolem je najít kontejner a aktivovat nanity. Jsme
jedinou nadějí na záchranu města.



Jak se z tohoto krásného dne mohla stát taková noční můra s jedinou
myšlenkou, jak ho prožít. Čas běží a já se musím pokusit utéct se vším, co
mám. Pomozte mi někdo! Prosím...


