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POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Pátek    1. 11. | 19:00 hod. | vstupné 130 Kč
Středa 20. 11. | 19:00 hod. | vstupné 120 Kč
ČR, komedie, 110 min., mládeži přístupný
Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo
-  zámek  Kostka.  Potomek  emigrantů  se  tak  po  více  než  čtyřiceti  letech  chystá  s
dcerou  Marií  a  temperamentní  ženou  Vivien   na  velký  návrat  do  Čech.  Čerství
aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast
a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s
navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda. Po příjezdu rodina zjišťuje,
že  se  zámek  nachází  ve  stavu  pozvolného  rozkladu,  stranou  veškerého
společenského  dění.  Jedinými  stálými obyvateli  Kostky  jsou zpátečnický  kastelán
Josef,  bodrá  hospodyně  paní  Tichá  a  hypochondrický  údržbář  Krása.  Zatímco
osazenstvo  Kostky  pozvolna  procitá  z  mátožného  spánku  porevolučních
devadesátých  let,  rodina  Kostkových  stojí  před  těžkou  volbou,  zda  generacemi
vybudované sídlo prodat  a  vrátit  se  do  Ameriky,  nebo se pokusit  zámek Kostka
zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.
Hrají:  Hynek  Čermák,  Tatiana  Vilhelmová,  Yvona  Stolařová,  Eliška  Balzerová,
Martin  Pechlát,  Vojtěch  Kotek,  Pavel  Liška,  Zdeněk  Piškula,  Táňa  Pauhofová,
Zdenka Procházková, Petr Nárožný, Dana Syslová
Režie:  Jiří Vejdělek

ADDAMSOVA RODINA
Sobota   2. 11.  | 16:00 hod.
USA, animovaný, 84 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na
Halloween.  Tentokrát  se  členové  této  vtipné  a  výstřední  rodinky  představí  v
animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože
Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí
k nezaplacení.
Režie:   Greg Tiernan, Conrad Vernon



ROMÁN PRO POKROČILÉ
Sobota   2. 11. | 19:00 hod.
Neděle 24. 11. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 95 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože
a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf,
noblesní  šarmantní  světák,  je  po  rozvodu  způsobeném  nerozvážnou  milostnou
avantýrou nucen  přestěhovat  se  z  přepychu velkoměsta  do  venkovského  hotelu,
který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem. Rozladěn nastalou situací
zmítá  se  Rudolf  mezi  odhodláním  usadit  se  v  klidném  monogamním  vztahu,  a
svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za
trest nestačila kocovina, musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou
majitelkou  sousedního  hotelu,  které  tak  nějak  omylem  vyhlásili  válku.  Díky
vytrvalému výchovnému působení hotelové recepční Nikoly se Rudolf ovšem přece
jen  pokusí  navázat  monogamní  vztah,  z  něhož  se  ke  všeobecnému  překvapení
vyvine vážná známost. Svět je ale malý a lež má krátké nohy. Obzvláště když role
„deux  ex  machina"  připadne  Rudolfově  exmanželce  Marii.  Stranou  dění  ovšem
nezůstane  ani  Rudolfův  a  Mariin  podivínský  syn  Bohdan,  který  svým  rodičům
nedaruje vůbec nic.
Hrají:  Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Berenika
Kohoutová, Vincent Navrátil
Režie: Zita Marinovová

JOKER
Neděle   3. 11. | 19:00 hod.
USA, krimi, 122 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, český dabing 
Zkrachovalý  komediant  Arthur  Fleck  se  dlouho  pohybuje  na  tenké  hranici  mezi
realitou a  šílenstvím.  Jednoho dne se  ve  svém obleku klauna potuluje  po ulicích
Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála
událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více
propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy
bude znát pod jménem Joker.
Hrají:   Joaquin Phoenix,  Zazie Beetz,  Robert  De Niro,  Marc Maron,  Brett  Cullen,
Frances Conroy, Shea Whigham, Glenn Fleshler, Bill Camp, Douglas Hodge, Dante
Pereira-Olson, Alissa Bourne, Isabella Ferreira, Tamiz U. Rezvi
Režie: Tood Phillips

STÁHNI A ZEMŘEŠ
Středa 6. 11. | 19:00 hod.
USA, horor, 90 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí předpovědět



čas  zbývající  do  smrti.  Je  to  trapný  pokus o  žert  nebo  již  každému začal  děsivý
odpočet?
Hrají:  Anne  Winters,  Elizabeth  Lail,  Peter  Facinelli,  Charlie  McDermott,  Talitha
Eliana  Bateman,  Tichina  Arnold,  Jordan Calloway,  Tom Segura,  P.J.  Byrne,  Lana
McKissack
Režie: Justin Dec
 
BITVA U MIDWAY
Čtvrtek 7. 11. | 19:00 hod.
USA/Čína, historický,  138 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Válečný  velkofilm  světoznámého  režiséra  Rolanda  Emmericha  (Den  nezávislosti,
Patriot, Godzilla) líčí příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě u
Midway, která znamenala zlom na pacifickém bojišti druhé světové války. Hvězdně
obsazený film působivě ukáže nejen pozadí konfliktu, ale zejména bitvu samotnou,
která  doposud  nikdy  nebyla  natočena  tak  velkolepě.  Zároveň  nám  jednu  z
rozhodujících námořních bitev druhé světové války přiblíží  i  z  pohledu japonské
armádní elity.
Hrají: Luke  Evans,  Woody  Harrelson,  Patrick  Wilson,  Mandy Moore,  Ed Skrein,
Dennis Quaid, Alexander Ludwig, Darren Criss, Nick Jonas, Aaron Eckhart, Luke
Kleintank,  Jake  Weber,  James  Carpinello,  Matthew  MacCaull,  Tadanobu  Asano,
Ecuši Tojokawa, Brennan Brown, Ellen Dubin
Režie:   Roland Emmerich

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Pátek    8. 11. | 19:00 hod.
Středa 13. 11. | 19:00 hod.
ČR, romantická komedie, 105 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena, odjíždí na
popud  své  tety  Ely  s  nadšeným  osmiletým  synem  Mikulášem  strávit  advent  na
horách,  aby  se  tak  vyhla  svému citovému problému.  Díky  své  roztržitosti  a  hře
osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné
seznamování  opravdu  nestojí.  Jedním  je  horal  a  milovník  adrenalinových  sportů
Richard a druhým, jeho bratr, vážený člen horské služby, ale hlavně milovník žen a
zábavy. Tahle nesourodá partička se ve sněhem zapadané Samotě rozhodně nenudí.
A to Helena ještě netuší, že její starostlivá milující matka donutí protestujícího otce,
aby vyrazili na hory za nimi. Jsou Vánoce a rodina musí být přece pohromadě!
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek Němec,
Jana Krausová, Marek Adamczyk, Marek Taclík, Roman Pomajbo, Danica Jurčová
Režie: Lenka Kny

GIACOMO PUCCINI |  MADAMA BUTTERFLY



Sobota 9. 11.  |  18.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní  opery  v New Yorku.  Italské  nastudování  s  českými
titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka: 3 hod 32 min (včetně dvou přestávek).
Sopranistka Chuej Che se představí v roli Čo-Čo-San, důvěřivé gejši, která je ochotná
obětovat vše, co má, pro amerického námořního důstojníka Pinkertona, jehož zpívá
Andrea Carè. Elizabeth DeShong je její věrná služebná Suzuki a Paolo Szot si v roli
Sharplesse opět rozšiřuje svůj obdivuhodný repertoár. V úchvatně křehké inscenaci
režiséra Anthonyho Minghelly bude orchestr řídit Pier Giorgio Morandi.
Účinkují: Chuej Che, Elizabeth DeShong, Andrea Carè, Paolo Szot
Dirigent: Pier Giorgio Morandi
Režie: Anthony Minghella

NABARVENÉ PTÁČE
Neděle 10. 11. | 19:00 hod.
ČR/SR/Ukrajina, válečné drama, 169 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s
titulky
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k
příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá
a  tak  je  dítě  nuceno  vydat  se  na  cestu  a  protloukat  se  úplně  samo  divokým  a
nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho
snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není
vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost... Nabarvené ptáče je
hluboce dramatický příběh zaobírající  se  bezprostředním vztahem mezi  hrůzou a
krutostí  na  jedné  straně  a  nevinností  a  láskou  na  straně  druhé.  Je  to  první  a
nejslavnější  román  autora  knih  „Byl jsem  při  tom“  a  „Pinball“  -  jednoho  z
nejvýznamnějších a nejvýraznějších a světových spisovatelů minulého století Jerzyho
Kosińského.
Hrají:  Petr  Kotlár,  Stellan Skarsgård, Udo Kier,  Harvey Keitel,  Julian Sands,  Lech
Dyblik, Alexej  Kravčenko, Pavel Kříž, Petr Vaněk, Radim Fiala,  Jitka Čvančarová,
Filip  Kaňkovský,  Michaela  Doležalová,  Lukáš  Hložek,  Júlia  Vidrnáková,  Barry
Pepper, Milan Šimáček, Veronika Schönová, František Jílek
Režie: Václav Marhoul

LE MANS 66
Čtvrtek 14. 11. | 19:00 hod.
USA, drama, 91 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles
postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem
Ferrarim v závodu 24 Le Mans ve Francii roku 1966.
Hrají:   Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Ray McKinnon,
Josh  Lucas,  JJ  Feild,  Noah Jupe,  Wyatt  Nash,  Ian  Harding,  Tracy  Letts,  Stefania



Spampinato,  Wallace Langham, Jonathan LaPaglia,  Rudolf  Martin,  Sean Carrigan,
Ward Horton, Christopher Darga, Joe Williamson
Režie:   James Mangold

AMNESTIE
Pátek 15. 11. | 19:00 hod.
SR/ČR, thriller, 127 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný
Emotivní  thriller  přinese  na  plátna  největší  vzpouru  ve  vězeňské  historii
Československa  a  spolu  s  ní  i  příběh,  který  odráží  obrovské  a  rychlé  změny  po
revoluci v roce 1989. Film jde do kin jako příspěvek k výročí Sametové revoluce, na
události a dramatickou dobu se ale dívá jinak, než by mohli diváci očekávat.
Hrají:  Aňa  Geislerová,  Marek  Vašut,  Natalia  Germani,  Juraj  Bača,  Jana  Oľhová,
Marek Majeský, Ján Jackuliak, Ivan Sochor
Režie: Jonáš Karásek

PRAŽSKÉ ORGIE
Čtvrtek  21. 11.  | 19:00 hod.
Sobota    30. 11. | 19:00 hod.
ČR, drama, 112 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný
Příběh  filmu nás  zavádí  do  poloviny  70.  let.  Slavný  americký  spisovatel  Nathan
Zuckerman  –  často  využívané  alter  ego  Philipa  Rotha  –  přijíždí  do  Prahy,  aby
zachránil  a  odvezl  rukopis  nevydané  knihy.  Na  své  pražské  misi  se  seznámí  se
svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na
nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém. Postupně se proti své vůli stane
nejen  divákem,  ale  i  účastníkem  dekadentního  představení,  v  němž  mnozí  hrají
falešně,  a  nikomu  nelze  věřit.  Zuckermanova  pražská  návštěva,  plná  bizarních
setkání  s  podivuhodným  uskupením  různorodých  lidí  se  brzy  stane  téměř
dobrodružnou a nebezpečnou misí. Zuckerman si nakonec není jistý, kdo je přítel a
kdo  je  provokatér  a  donašeč.  Kdo  jsou  lidé  z  dekadentních  orgií  v  domě  syna
slavného malíře? Kdo je vyplašený student, který ho upozorňuje, že musí okamžitě
opustit  Československo?  Kdo je  jeho průvodce  normalizačním peklem,  vyhozený
divadelní režisér a nyní údržbář v kotelně muzea? A kdo je jeho Olga: skandalistka a
rebelka nebo hráčka dvojité hry? V ohrožení se ocitá nejen Zuckermanova svoboda,
ale možná i jeho život.
Hrají:  Jonas  Chernick,  Ksenija  Rappaport,  Pavel  Kříž,  Klára  Issová,  Jiří  Havelka,
Miroslav  Táborský,  Martin  Stránský,  Jan  Hrušínský,  Petr  Vondráček,  Markéta
Galuszková, David Šír, Evženie Pfeifferová
Režie:  Irena Pavlásková 

NĚCO SI PŘEJ
Pátek  22. 11. | 19:00 hod.



Premiéra filmu za účasti tvůrců a herců již  oceněných filmů Král Václav či Dívka
s knihou.
Dospělému  workoholikovi  Karlovi  se  hroutí  život  a  přál  by  si  vrátit  se  do
bezstarostného dětství. Naopak dospívající Matěj by už byl nejraději dospělým. Oba
ale ještě nevědí, že taková přání se jim mohou splnit. 
Hrají: Filip Mašek, Václav Veselý, Josef Pepino Matura, Jan Kukral, Jiří Brzobohatý,
Mikuláš  Ečer,  Eliška  Koberová,  Jana  Andresová,  Eva  Bicanová,  Tereza  Anna
Sedláčková,  Iva  Pilcerová,  Lenka  Křemenáková,  Pavel  Sehnoutka,  Pavel  Školný,
Kristýna Zinková, Tereza Tahadlová.
Scénář a režie: Jaroslav Beran
Kamera: Jakub Sloup
Vstupné: dobrovolné

PHILLIP GLASS |  ACHNATON
Sobota  23. 11.  |  18.45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Hebrejské, akkadské nastudování s
českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu: 3 hod 56 min (včetně
dvou přestávek).
Phelim  McDermott,  který  režíroval  například  velmi  úspěšnou  Glassovu  operu
Satjágraha, se do Met vrací s novou inscenací jiného Glassova díla – opery Achnaton,
kterou bude ve svém debutu v Metropolitní opeře řídit dirigentka Karen Kamensek.
Anthony Roth Costanzo zpívá titulní roli egyptského faraona, který chtěl ve své říši
nastolit nové náboženství a přál si, aby lid uctíval jen jediného boha. Ve svém debutu
v  Met  se  představí  J’Nai  Bridges  v  roli  Achnatonovy  nevěsty  Nefertiti  a  Dísella
Lárusdóttir  v  roli  faraonovy  matky,  Královny  Teje.  Inscenace  nabízí  neobyčejně
poutavé vizuální zpracování, k jehož vrcholům patří i umění žonglérů ze souboru
Gandini,  jejichž  pohyby  dokonale  souznějí  s  hrou  orchestru.  Inscenace  původně
vznikla ve spolupráci LA Opera, Improbable a Anglické národní opery, kde měla
světovou premiéru. V roce 2017 obdržela cenu Olivier za nejlepší operní inscenaci.
Účinkují: Dísella Lárusdóttir, J’Nai Bridges, Anthony Roth Costanzo, Aaron Blake,
Will Liverman, Richard Bernstein, Zachary James
Dirigentka: Karen Kamensek
Režie: Phelim McDermott

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Neděle  24. 11. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 1???0 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Královna  Elsa  se  společně  s  Annou,  Kristoffem,  Olafem  a  Svenem  vydává  na
nebezpečnou a pozoruhodnou cestu a doufá, že vše zvládnou. 
Režie:  Chris Buck, Jennifer Lee



EXPEDICE BORNEO
OSTROV LOVCŮ LEBEK, NOSATÝCH OPIC A SLONÍCH TRPASLÍKŮ
Pondělí  25. 11. | 18:00 hod.  
100  minutová  multimediální,  dynamická  a  velmi  atraktivní  projekce  s  živým
komentářem  autorů,  prošpikovaná  cestovatelskými  příběhy.  Nádherné  fotografie,
dynamická videa, mapky, podmanivá i rytmická hudba, originální zvuky, geografie,
biologie, ochrana přírody, krajina, kultura, lidé, zvířata a rostliny, cesta, neobyčejné,
veselé a napínavé cestovatelské příběhy, hudba a originální zvukové záznamy a živý
komentář autorů.
Na každou večerní projekci navazuje LOSOVÁNÍ O CENY.
Podle  času  navazuje  na  program  doplňující,  opět  velmi  oblíbená  BESEDA
S AUTORY.
Na  konci  představení  je  možné  zakoupení  KNIH,  originálních  FOTOGRAFIÍ,
TRIČEK  a  rukodělných  výrobků  autorů  Kateřiny  a  Miloše  MOTANI,  ale  také
upomínkových předmětů z cest - přímo z AFRIKY, AMERIKY a ASIE.
Diváci  obdrží  (do rozebrání)  ZDARMA ČASOPIS KOKTEJL a mají  také  možnost
využít slevu na předplatné. 
Vstupné: 110 Kč

NÁRODNÍ TŘÍDA
Středa 27. 11. | 19:00 hod.  
ČR/Německo, drama, 91 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady je
doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okraji
Prahy  a  každý  den  doma cvičí,  aby  byl  v  kondici.  Večer,  když  sídlištěm  bloudí
divoká zvířata, chodí se svými kumpány na jedno. Vandam se snaží udělat dojem na
Lucku, která v sídlištní hospodě točí pivo. Často a rád se porve. Je znalec dějin a
válek. Má pocit, že svět míří k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak cvičí, aby
byl na tu poslední rozhodující bitvu nachystaný. A taky k tomu vychovává Psycha,
mladého kluka,  se  kterým natírá  střechy panelových domů.  Kumpáni  z hospody
Vandamovi přezdívají „národní hrdina“. Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě
dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v
hlavní roli s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický příběh s černým humorem.
Hrají:  Hynek  Čermák,  Kateřina  Janečková,  Jan  Cina,  Václav  Neužil  ml.,  Jiří
Langmajer,  Martin Sobotka,  Erika Stárková,  Lubor Šplíchal,  Andrej  Polák,  Martin
Siničák, Bára Vozková, Terezie Vraspírová
Režie:  Štěpán Altrichter

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
Čtvrtek  28. 11.  | 19:00 hod.
USA, romantická komedie, 92 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky



Komedie  vypráví  příběh  vysokoškoláků  Gatsbyho  a  Ashleigh,  jejichž  společný
prosluněný víkend v New Yorku rozhodně nepůjde podle plánu. Dešťové kapky jim
připraví  nečekaná  setkání  a  komická  dobrodružství...  Ashleigh  dostane  za  úkol
udělat na Manhattanu pro školní noviny rozhovor se slavným filmovým režisérem
Rolandem Pollardem. Její přítel a spolužák Gatsby, který miluje stará zákoutí New
Yorku, by rád Ashleigh vzal na oblíbená místa svého rodného města. Gatsbyho plány
se bortí, když Pollard jeho dívku pozve podívat se na natáčení filmu. Ashleigh se
setkává se scenáristou Tedem Davidoffem i filmovou hvězdou Fraciscem Vegou. Je
velkým  světem  naprosto  okouzlená.  Gatsby  tedy  neplánovaně  tráví  den  s  Chan,
vtipnou  a  uštěpačnou  sestrou  své  bývalé  přítelkyně.  Oba  zjišťují,  že  možná
nejdůležitější  je  najít  v  životě  tu  správnou  osobu...ačnou  sestrou  své  bývalé
přítelkyně. Oba zjišťují, že možná nejdůležitější je najít v životě tu správnou osobu...
Hrají: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev
Schreiber,  Kelly  Rohrbach,  Rebecca  Hall,  Cherry  Jones,  Will  Rogers,  Suki
Waterhouse,  Griffin  Newman,  Annaleigh  Ashford,  Olivia  Boreham-Wing,  Chris
Banks
Režie: Woody Allen

PŘES PRSTY
Pátek   29. 11.  | 19:00 hod. 
ČR,  sportovní komedie, 101 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda  a
Pavla  jsou  parťačky,  které  obětují  beach  volejbalu  všechno.  Tedy  skoro  všechno.
Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem chce co
nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim
podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá
svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra.
Hrají: Petra  Hřebíčková,  Jiří  Langmajer,  Denisa  Nesvačilová,  Vojtěch  Dyk,  Jakub
Prachař,  Zdena  Hadrbolcová,  Radka  Pavlovčinová,  Kristína  Greppelová,  Marek
Taclík, Leoš Noha, Igor Chmela, Jan Komínek, Jakub Gottwald, Marián Miezga, Ján
Jackuliak, Markéta Krejčová, Barbora Mudrová 
Režie: Petr Kolečko

SNĚŽNÝ KLUK
Sobota  30. 11. | 16:00 hod.
USA, animovaný, 97 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout,
protože jí okolí buď nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází v bunkru na střeše
svého  domu,  kde  jednoho  dne  objeví  obrovskou  bílou  chlupatou  kouli,  z  níž  se
vyklube  mladý  yetti,  kterému   začne  říkat  Everest.  Její  odvážné  rozhodnutí



doprovodit  sněžného  kluka  domů  bude  napínavou  cestou  plnou  zábavy,
dobrodružství a zázraků.
Režie:  Jill Culton, Todd Wilderman

                                                Změna programu vyhrazena.


