100% COCO

12+

AMIN & AKVAN
Třináctiletá Coco miluje módu a svůj excentrický
módní styl. Sní o tom, že se jednou stane slavnou
módní ikonou. Ale první den školy, kdy ji kdosi kvůli
jejímu stylu oblékání nazve Klaunem Coco, se rozhodne odložit své originální šaty, boty s levhartím
vzorem a pruhované ponožky a chodit do školy
jako „šedá myška “. Anonymně však dál provozuje
módní vlog „Style Tiger“, který se brzy stane hitem.

Nizozemsko | 2017 | 88 minut | české titulky | režie: Tessa Schram
pondělí 12. 11. | 13:00 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
středa 14. 11. | 8:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
středa 14. 11. | 16:00 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

Írán | 2018 | 76 minut | překlad do sálu | režie: Zohal Razavi
TIP
DENÍKU

BACKSTAGE

13+

6+

Amin a Akvan odjíždějí za prací do dalekého města. Aminovi se daří a brzy kontroluje trh s výrobou
a distribucí mýdel. Rovněž se spřátelí s chlapcem
Farbodem, ožení se s jeho matkou a otevře obchod
s vonnými oleji, který provozoval Farbodův otec.
I Akvanovi se daří a díky svým dovednostem a výřečnosti je dokonce úspěšnější než Amin. Je však
i žárlivý a soutěživý, a tak vymyslí zlomyslný plán...

úterý 13. 11. | 10:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
středa 14. 11. | 10:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

CESTA DIVOČINOU
Mary a Buddyho spojuje láska a vášeň k tanci. Ve
svém malém městě dali do kupy taneční skupinu.
Oba stejně jako ostatní členové skupiny sní o tom,
že jednoho dne budou slavní a bohatí. Dveře velkého světa i nablýskaného showbusinessu se jednoho dne opravdu pootevřou. Na tanečním battlu
jim totiž uznávaný producent nabídne účast na
castingu pro velkou televizní taneční soutěž.

15+

Jednou za rok odjíždí čtrnáctiletý David z domova v Texasu na návštěvu za svým samotářským
otcem Calem do hor v Montaně. Společně pak
vyrážejí na každoroční loveckou exkurzi, během
níž se málomluvný Cal pokouší navázat alespoň
nějaký vztah se svým synem. Po hrozivé nehodě,
kdy je Cal těžce zraněn, zůstává na Davidovi, aby
v sobě našel dost sil a zachránil sebe i svého tátu.

Slovensko, Česko | 2018 | 90 minut | české znění | režie: Andrea Sedláčková

USA | 2017 | 96 minut | české titulky | režie: Alex Smith, Andrew J. Smith

pondělí 12. 11. | 10:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

středa 14. 11. | 19:30 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ ČAJOVÝCH DUCHŮ A ZVÍŘÁTEK

DUBČEK – KRÁTKÉ JARO, DLOUHÁ ZIMA

Nathan je malá porcelánová hračka, která při kontaktu s vodou mění barvu. Jenže z nějakého důvodu se tak již jistou dobu neděje, ačkoliv jej vyrobil
samotný mistr hračkář. Jednoho dne se Nathan
seznámí s malým robotem a rozhodne se vyrazit
s ním za dobrodružstvím.
7+

13+

Poslední cesta mezi Bratislavou a Prahou je pro
jednoho ze strůjců pražského jara 68 rekapitulací
jeho nadějí i vzpomínkou na zoufalý boj s představiteli sovětské komunistické moci. Dubček
je portrétem muže, který věřil, že se v roce 1968
napraví chyby minulosti a tehdejší Československo se změní v demokratickou zemi. Následovala
však okupace spřátelenými vojsky.

Čína | 2018 | 98 minut | překlad do sálu | režie: Gary Wang

Slovensko, Česko | 2018 | 90 minut | české znění | režie: Laco Halama

pondělí 12. 11. | 13:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

sobota 10. 11. | 18:30 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč
pondělí 12. 11. | 8:15 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč
úterý 13. 11. | 19:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

DVOJITÉ TRABLE

8+

FALKONI
Přátelství není brnkačka, jak dvanáctiletá Julka
dobře ví. Místo, aby na léto přijela za rodiči do
Kanady, skončí Julka u tety ve Varšavě. Tam se
seznámí s Olekem, chlapcem odvedle a podle objevené mapy k pokladu se vydávají vstříct novému
dobrodružství. Chce-li Julka, aby celé dobrodružství dobře dopadlo, musí překonat vlastní nedůvěřivost a najít odvahu ke skutečnému přátelství.

9+

Každé léto se na Vestmanských ostrovech u jižního pobřeží Islandu koná velký fotbalový turnaj
pro děti. Letos se svým týmem přijíždí i desetiletý Jón. Když se stane svědkem toho, jak Ívara
z týmu soupeře hrubě bije jeho otec Tóti, změní se
jinak bezstarostný a dobrodružný fotbalový turnaj
v dramatickou záchrannou misi, během níž se Jón
pokusí Ívara zachránit.

Polsko | 2017 | 85 minut | překlad do sálu | režie: Marta Karwowska

Island | 2018 | 90 minut | překlad do sálu | režie: Bragi Thor Hinriksson

pondělí 12. 11. | 8:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
úterý 13. 11. | 10:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč
čtvrtek 15. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

sobota 10. 11. | 9:30 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
pondělí 12. 11. | 10:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
středa 14. 11. | 17:00 | Cinestar Plzeň | 70 Kč

GAJIN SVĚT

8+

TIP
DENÍKU

TIP
DENÍKU

GOLIÁŠ
Když se Gajina matka připojí k organizaci Lékaři bez hranic a odcestuje do Libérie, zůstanou
Gaja se svým otcem a sestrou Teou sami. Gaja
obdivuje svou učitelku saxofonu a ráda tráví čas
se svým nejlepším kamarádem, počítačovým géniem a věčnou obětí šikany ze strany silnějších
spolužáků. Ti dva drží spolu i v těch nejnebezpečnějších situacích.

16+

Láska mezi Davidem a Jessy prochází zkouškou.
Jessy totiž neplánovaně otěhotněla. Myšlenka, že
se stane otcem, vyvolává v Davidovi záchvaty paniky. Když jsou později napadeni ve vlaku a David
nedokáže chránit svou přítelkyni, sám sebe utvrdí
v tom, že není dostatečný chlap. V zoufalství se začne dopovat steroidy, postupně se u něj rozvinou
agresivní rysy a stává se hrozbou pro své okolí.

Slovinsko | 2018 | 90 minut | překlad do sálu | režie: Peter Bratuša

Švýcarsko, USA | 2017 | 85 minut | české titulky | režie: Dominik Locher

úterý 13. 11. | 13:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
středa 14. 11. | 10:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč

neděle 11. 11. | 19:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč
úterý 13. 11. | 10:15 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč

TIP
DENÍKU

GORDON A PADDY

6+

JÁ JSEM WILLIAM
Paddy je malá myška, která převezme po starém
ropušákovi Gordonovi post šéfa lesní policie. Ze
začátku jen napodobuje Gordonovy metody, ale
když dojde ke zmizení dvou dětí a hlavním podezřelým je obávaná liška, musí Paddy překonat
samu sebe. Co když ale liška vůbec není tak nebezpečná? Lze děti zachránit? A kdo je vlastně
zachrání?

9+

William žije u svého strýce Nilse, který se živí tím,
že dělá od všeho trochu. Hlavně tedy prodává
kdejaké zboží. Kvůli neustále rostoucímu dluhu
z hazardních her se na strýce chystá místní gangster. William se proto musí vzchopit, sebrat veškerou odvahu a pokusit se zachránit sebe i svého
strýce. Situaci mu však komplikují tři surovci ze
třídy, co ho šikanují, a jeho vlastní city k Viole.

Švédsko | 2017 | 62 minut | české znění | režie: Linda Hambäck

Dánsko | 2017 | 86 minut | překlad do sálu | režie: Jonas Elmer

sobota 10. 11. | 10:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
neděle 11. 11. | 14:00 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

úterý 13. 11. | 13:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
středa 14. 11. | 8:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

JEDINÝ POLIBEK

JEHELNÍČEK
Lorenzo, Blu a Antonio jsou tři středoškoláci z malého městečka na severu Itálie. Každý z nich je ale
svým způsobem outsider. Ve vzájemném přátelství tudíž nacházejí sílu odrážet urážky i surovce,
kteří je po nich plivou. Jednoho dne se ale vše
změní.

14+

15+

Matka Lyn a dcera Iona se těší na nový život v novém městě. Iona je po ne zcela vydařeném začátku odhodlaná uspět a spřátelí se s třemi dívkami
– Keely, Stacey a Chelsea. Její matka se však cítí
mimo hru, neboť vždy bývala právě ona sama nejlepší kamarádkou své dcery. „Skamarádí“ se proto
se sousedkou Belindou. Obě hlavní hrdinky pak
předstírají, že všechno je v jejich životech skvělé.

Itálie | 2016 | 102 minut | české titulky | režie: Ivan Cotroneo

Velká Británie | 2017 | 85 minut | české titulky | režie: Deborah Haywood

pondělí 12. 11. | 19:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč

úterý 13. 11. | 17:30 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč

KAŇKA DO POHÁDKY

6+

KAPITÁN MORTEN A PAVOUČÍ KRÁLOVNA
Veselé příhody sourozenců, kteří díky inkoustové
kaňce v knížce Josefa Lady pronikají do pohádkového světa. Podobně jako osmiletá Vendulka a její
starší bratr Ondra mohou ovšem hranice překračovat i pohádkový kluk Honza či třeba kráva, která
uteče pohádkovému sedlákovi do pražského metra. V příběhu však vystupuje i samotný malíř Lada,
do jehož ateliéru zvědavá holčička pronikne.

10+

Desetiletý Morten je synem lodního kapitána, ale
vychovávají jej spíše majitelé kavárny Annabelle
a Felix. Morten tráví dny čekáním na otce a sněním,
že se také jednou stane námořníkem. Když do města zavítá italský šváb, zmenší Mortena svou kouzelnou zbraní a ten v modelu lodi ze staré boty vyplouvá na svou první plavbu napříč akváriem v kavárně
a posléze i samotnou zaplavenou kavárnou.

Československo | 1981 | 70 minut | české znění | režie: Ota Koval

Irsko, Belgie, Velká Británie, Estonsko | 2018 | 78 minut | překlad do sálu | režie: Kaspar Jancis

pondělí 12. 11. | 8:20 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

pondělí 12. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
středa 14. 11. | 8:15 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč

KUNG FU PANDA

6+

LEO DA VINCI: MISE MONA LISA
I tomu největšímu zoufalci se s trochou štěstí
a notnou dávkou píle může splnit sen. Tím zoufalcem je chlupatá panda Po, co zbožňuje kung fu,
a tak se navzdory lenosti vydá po zdánlivě nekonečných schodech do paláce v Údolí klidu.
Za snímek Kung Fu Panda byl jeho režisér John
Stevenson nominovaný na Oscara. Stevenson na
Juniorfest přijíždí jako porotce.

6+

Leonardo je kreativní odvážný chlapec, který svými vynálezy neustále překonává zákony fyziky. Při
jejich testování v praxi mu trpělivě pomáhají věrný
kamarád Lorenzo a Leova tajná láska Lisa. Když
však požár zničí všechen majetek Lisina otce,
vydává se Leo s přáteli na tajemný ostrov hledat
ztracený poklad, jímž by uhradil vzniklé dluhy. Leo
ale není jediný, kdo věří, že dokáže poklad najít.

USA | 2008 | 92 minut | české znění | režie: John Stevenson, Mark Osborne

Itálie | 2018 | 85 minut | slovenské znění | režie: Sergio Manfio

sobota 10. 11. | 18:00 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč
neděle 11. 11. | 14:00 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

sobota 10. 11. | 9:00 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč
neděle 11. 11. | 16:00 | Cinestar Plzeň | 70 Kč

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

8+

LOVCI ČARODĚJNIC
Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její zesnulé
matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa. Právě tam se Klára
setká s vojákem a louskáčkem Filipem, armádou
myší a regenty, kteří spravují tři říše.

8+

Desetiletý Jovan trpí mozkovou obrnou, která značně ovlivňuje jeho život. Uzavírá se tak do vlastního
světa představivosti, kde je zcela svobodný, pro své
rodiče a spolužáky neviditelný a navíc má i další
hrdinské superschopnosti. Harmonický vnitřní svět
mu však rázně naruší nová spolužačka Milica. Ta jej
vyzve, aby spolu s ní osvobodil otce od jeho nové
manželky, o které se domnívá, že je čarodějnice.

USA | 2018 | 99 minut | české znění | režie: Lasse Hallström

Srbsko, Makedonie | 2018 | 86 minut | překlad do sálu | režie: Rasko Miljković

čtvrtek 15. 11. | 17:00 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

pondělí 12. 11. | 16:00 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč
úterý 13. 11. | 17:00 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
středa 14. 11. | 10:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

TIP
DENÍKU

MÁTE DOMA LVA?

6+

MATTI A SAMI: LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY
Režisér Pavel Hobl vyslal dva malé kamarády Pepíka a Honzíka ze dveří domovské mateřské školy
do světa, ve kterém se mísí realita s fantazií. Kluci
se tak na své první, samostatné vycházce po Praze nedostanou jen do muzea, ale i do světa plného
kouzel. Mozaikovité vyprávění je chválou svobodné
dětské fantazie, která se nenechá spoutat dospělými představami o tom, jak vypadá skutečnost.

8+

Matti žije se svou rodinou v paneláku v Německu, ale sní o rodinné dovolené v otcově rodném
Finsku. Aby dosáhl svého a celá rodina si mohla
odpočinout od každodenního stresu, vymyslí obrovitánskou lež. Po příjezdu do vysněné země se
však Matti společně s mladším bratrem Samim
a oběma rodiči ocitá uprostřed finské pustiny –
bez auta, peněz a možnosti někde složit hlavu.

Československo | 1963 | 76 minut | české znění | režie: Pavel Hobl

Finsko, Německo | 2018 | 94 minut | překlad do sálu | režie: Stefan Westerwelle

středa 14. 11. | 10:30 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

sobota 10. 11. | 16:00 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
pondělí 12. 11. | 13:30 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

METRÁČEK

10+

MODRÝ TYGR
Jitka Pažoutová se obtížně vyrovnává se svou
tloušťkou a nemotorností i s posměšky spolužáků. Vše se změní v okamžiku, kdy se začne věnovat sportu, ve kterém je její tělesná konstituce
výhodou – vrhu koulí. Posmívaná dívka prožívá
i první vztahy s chlapci – třídním outsiderem Liborem, obletovaným spolužákem Petrem a atletem
Honzou.

8+

Johanka žije ve staré chátrající a nostalgicky
krásné botanické zahradě uprostřed města s optimisticky naladěnou maminkou Žofií, s kamarádem Matyášem a s jeho otcem, nevrlým správcem Kytkou. Když je jejich svět ohrožen plány
starosty, chce dívenka zabránit připravovanému
zbourání celé čtvrti. V tom jí pomůže modrý tygr,
tajemná šelma, která se ve městě objevila.

Československo | 1971 | 77 minut | české znění | režie: Josef Pinkava

Česko, Německo, Slovensko | 2012 | 90 minut | české znění | režie: Petr Oukropec

neděle 11. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

úterý 13. 11. | 8:20 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

MŮJ BRATR SIMPLE

13+

TIP
DENÍKU

MŮJ ŽIRAFÁK
Ben a jeho bratr, kterému všichni přezdívají Simple, byli odmalička nejlepší kamarádi. A to i přesto, že nyní dvaadvacetiletý Simple se mentálně
zastavil na úrovni tříletého dítěte. Když jim ale
nečekaně zemře matka, má být Simple poslán do
domova pro mentálně postižené. Bratři však místo
toho vyrazí na bláznivou společnou odyseu s cílem najít otce, kterého viděli naposled před 15 lety.

6+

Patterson Pepps má skutečně zvláštního nejlepšího přítele, žirafu Rafa. Ti dva se narodili ve stejný
den a také vyrůstají vedle sebe – Patterson totiž
bydlí hned vedle zoologické zahrady. Když má jít
poprvé do školy, hrozně se těší. Jenže brzy zjistí, že
si Rafa do školy vzít nemůže. Rafa to ale mrzí, a tak
Patterson přijde s vynikajícím plánem, jak žirafu do
školy propašovat, aby mohli být zase spolu.

Německo | 2017 | 114 minut | české titulky | režie: Markus Goller

Nizozemsko, Belgie, Německo | 2017 | 75 minut | překlad do sálu | režie: Barbara Bredero

neděle 11. 11. | 18:30 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč
středa 14. 11. | 19:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

čtvrtek 15. 11. | 8:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
čtvrtek 15. 11. | 10:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

NĚCO Z ALENKY

-

8+

NEDOKONALÝ VĚK
Něco z Alenky vypovídá o představivosti režiséra,
když velmi výmluvně propojuje realitu a sny, jež
se stávají „spojitými nádobami.“ Sen se odehrává
v realitě a realita ve snu, surrealisté se tak snaží
dokázat, že žitá realita je jen součástí našich životům, kterou doplňuje naše neprobádané nevědomí. Celé dobrodružství se odehrává ve snu, anebo
taky ne. Kam by jinak zmizel ten Bílý králík?

15+

Camilla je, sedmnáctiletá dívka, která sní o kariéře
profesionální baletky. Protože jejímu snu její pragmatická matka nerozumí, je to právě otec, kdo ji
„mateřsky” podporuje. A tak se Camilla chystá na
přijímací zkoušky na baletní akademii. Život jí ale
jako neochabující letní vítr naruší její sokyně Sara.
Už jí bylo osmnáct, má charisma, je sexy, a navíc
žije bez matky jen s bohatým otcem.

Československo, Švýcarsko,... | 1988 | 86 minut | české znění | režie: Jan Švankmajer

Itálie | 2017 | 97 minut | české titulky | režie: Ulisse Lendaro

sobota 10. 11. | 14:00 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

úterý 13. 11. | 17:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
úterý 13. 11. | 19:30 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

NEOBYČEJNÝ SEN

9+

TIP
DENÍKU

OLD BOYS
Pichku vyrůstá ve slumu v Dillí. Právě oslavil deváté
narozeniny a došlo mu, že být dospělým je něco úplně jiného než být dítětem. Musí se totiž naučit mnoha novým věcem. Nemůže už třeba pobíhat venku
nahý. A co teprve ten zápach v okolí. Rozhodne se
proto, že už nebude chodit ráno na „velkou“ na koleje, jak to dělají všichni kolem něj. Snímek je dětskou
interpretací tajemností světa, ve kterém Pichku žije.

13+

Heslem anglické chlapecké internátní školy Caldermount je evidentně okřídlené „přežijí jen ti nejsilnější“. Nejste-li zrovna silný atletický typ, nemáte šanci. Nikdo o tom neví víc než podivínský, ale
geniální Amberson, který je od samého začátku na
té nejnižší příčce společenského žebříčku. Život se
mu však obrátí vzhůru nohama po příjezdu temperamentní Agnes, dcery profesora francouzštiny.

Indie | 2018 | 110 minut | překlad do sálu | režie: Nila Madhab Panda

Velká Británie, Švédsko | 2018 | 96 minut | české titulky | režie: Toby MacDonald

pondělí 12. 11. | 17:00 | Cinestar Plzeň | 70 Kč
středa 14. 11. | 13:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

pondělí 12. 11. | 8:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
středa 14. 11. | 17:30 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč

ONA JE VŠE

13+

OPERACE STÍNOVÝ MUŽ
Anelya žije a studuje v zahraničí. Do rodného města se vrací jen na letní prázdniny, a i tak jí tam vše
připadá hloupé a nudné. Až jednoho dne potká
a nevědomky se zamiluje do obyčejného pouličního muzikanta Dana. Díky němu se postupně naučí
dívat na svět jinýma očima a změní názor na život.
Dan si přeje jediné – nemuset se nikdy odloučit
od své lásky.

8+

Detektivní agentura č. 2, kterou provozují dětští
detektivové Tiril a Oliver, vyšetřuje nový případ.
Během jedné noci se na pláních objeví podivné
prohlubně v zemi, kvůli kterým si Oliver zničí své
kolo. Kdo tyto prohlubně udělal a proč? Stopy ukazují na Stínového muže.
Operace Stínový muž je vzrušující příběh ve stylu
Sherlocka Holmese pro celou rodinu.

Kazachstán | 2018 | 94 minut | české titulky | režie: Abdel Fiftibayev

Norsko | 2018 | 82 minut | překlad do sálu | režie: Grethe Bøe-Waal

úterý 13. 11. | 19:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč

sobota 10. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
úterý 13. 11. | 13:30 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
čtvrtek 15. 11. | 10:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

OPIČKA

10+

PÁD SPARŤANŮ
Film vypráví o jedenáctiletém Frankovi a jeho
tajném přátelství se záhadným gibbonem, který
se jedné noci po ošklivé rodinné ztrátě zjeví u něj
doma. Brzy je zřejmé, že nejde o obyčejné zvíře
a Frank se spolu se svou rodinou vydává při hledání odpovědí na to, kde se opička u nich objevila, na
dobrodružnou cestu, jež je zavede z malé švédské
vesnice až do nejhlubších džunglí Thajska.

15+

Šestnáctiletý Steeve Simard, který právě nastupuje do posledního ročníku střední školy v St. Lambert, má dojem, že se všechno spiklo proti němu.
Jako cynický intelektuál s kritickým pohledem na
svět i sebe sama má problém se vztahem k rodičům i svým vrstevníkům. Díky incidentu s hvězdou školního fotbalového týmu Sparťanů musí
Steeve vylézt z ulity a čelit svému osudu.

Švédsko | 2017 | 90 minut | překlad do sálu | režie: Maria Blom

Kanada | 2018 | 93 minut | české titulky | režie: Tristan Dubois

pondělí 12. 11. | 10:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč
úterý 13. 11. | 8:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
čtvrtek 15. 11. | 8:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

pondělí 12. 11. | 17:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
středa 14. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
středa 14. 11. | 19:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč

PACHUŤ DOSPÍVÁNÍ

14+

TIP
DENÍKU

PAN VŠEZNÁLEK
Tati miluje svět sociálních sítí. Sdílí obrázky, videa
a hudbu a na školním výletu to mezi ní a jejím
spolužákem také zajiskřilo. Nicméně, to, co může
být začátek milostného příběhu, se stává koncem.
Tati ztratí svůj telefon a někdo ze spolužáků vypustí do světa její soukromé lehce erotické video.
Tati bojuje s tlakem sociálních sítí a vyloučením
z kolektivu, jenž ji dovede až ke krajnímu řešení…

13+

Příběh dvou lidí, strýce a synovce, kteří na první pohled nemají nic společného. Trenér fotbalu a starý
mládenec je přinucen se postarat o chlapce, který
má aspergerův syndrom. Chlapec je nadaným šachistou a nikdo by nečekal, že by se jeho nadání
pro matematiku dalo využít i ve sportu. Vztah
těchto podivínů se nakonec nečekaně začne prohlubovat díky fotbalu a také hezké ošetřovatelce.

Brazílie | 2018 | 105 minut | české titulky | režie: Aly Muritiba

Francie | 2018 | 99 minut | české titulky | režie: Stéphan Archinard, François Prévôt-Leygonie

úterý 13. 11. | 8:15 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč
čtvrtek 15. 11. | 10:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

pondělí 12. 11. | 19:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

PÁNI KLUCI

7+

PANNY
Příběh tří kamarádů Tomáše, Jožky a Huberta zavádí diváky do městečka Levín v roce 1900. Podnikavý Tomáš se kvůli milované spolužačce snaží
získat cenu pro nejlepšího žáka. Když však vyjde
najevo, že se pokouší dopustit podvodu, uteče i se
svými kamarády z domova a usídlí se na nedaleké
zřícenině, kde se však zapletou do něčeho mnohem většího a nebezpečnějšího.

15+

Příběh o dospívání v chudém izraelském letovisku
Kirjat Jam. Pro náctiletou Lanu je život v krachující plážové kavárně její matky šedý jako obzor
nad moře. Touží utéct do Tel Avivu, ale místo toho
musí hlídat malou Tamar. Ospalá atmosféra města se zcela změní, když moře Laně k nohám vyvrhne pohledného novináře. Článkem o mořské víle,
který vydá kvůli ní, probudí ve městě nový život.

Československo | 1975 | 90 minut | české znění | režie: Věra Plívová-Šimková

Francie, Izrael, Belgie | 2018 | 90 minut | české titulky | režie: Keren Ben Rafael

sobota 10. 11. | 10:00 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
úterý 13. 11. | 18:30 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

úterý 13. 11. | 19:30 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč

POHÁDKY NARUBY

6+

POMOCNÍČKOVÉ: NEJVYŠŠÍ UTAJENÍ
Možná, že se Sněhurkou a Karkulkou to bylo celé
nějak jinak. V případě Pohádek naruby je to rozhodně pravda. Za oběma hrdinkami se v tomto
případě vypravíme do velkého města. Vzhledem
k tomu, že předlohou snímků bylo dílo britského
spisovatele Roalda Dahla, můžeme si však být
jisti, že nepůjde o pohádky zbavené ponaučení,
svérázného humoru ani jisté dávky strašlivosti.

6+

Ve světě Pomocníčků hrozí katastrofa. Ohnivák se
zmocnil nejnovějšího vynálezu profesora Eugenia,
malého energetického náramku, který Pomocníčkům umožňuje cestovat elektrickými dráty.
Jenže náramky ještě nejsou pořádně vyzkoušené.
Pomocníčkové tudíž musí společně Ohnivákovi
zabránit ve zničení celého města a odhalení jejich
tajné existence!

Velká Británie | 2016 | 58 minut | české znění | režie: Jacob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To

Rusko | 2017 | 75 minut | překlad do sálu | režie: Vasily Bedoshvili, Andrey Kolpin, Ivan Pshonkin

neděle 11. 11. | 13:00 | Cinestar Plzeň | 70 Kč
neděle 11. 11. | 16:00 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
úterý 13. 11. | 8:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

pondělí 12. 11. | 10:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
středa 14. 11. | 13:30 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč
čtvrtek 15. 11. | 8:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč

PŘEVÝCHOVA CAMERON POSTOVÉ

14+

Cameron je zamilovaná do své spolužačky, ale
přesto randí s chlapcem. Homosexualita totiž
v její domovině není tolerována. Její opatrovníci ji však pošlou takřka ihned po tom, co ji a její
přítelkyni načapají v láskyplném obětí v autě, do
nápravné instituce, kde je sexuální náklonost ke
stejnému pohlaví léčena pomocí Boha a křesťanské víry.

PŘÍBĚHY OD JEZERA

5+

Zelení Verdiové jsou sice malí, ale zato odvážní
strážci jezera. Aby se však mohli strážcem stát,
musí počkat až jim zhnědnou vlasy. Stát se strážcem je snem i Willyho Píšťalky, kterého však jeho
zvědavost pokaždé dostane do problémů. Když
ale celé jezero ohrožují Grimpové a labutě, je to
právě Willy, kdo přijde s odvážným plánem na záchranu domova i svého lapeného přítele.

USA | 2018 | 91 minut | české titulky | režie: Desiree Akhavan

Maďarsko | 2017 | 96 minut | překlad do sálu | režie: Zsolt Pálfi

pondělí 12. 11. | 17:30 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč

pondělí 12. 11. | 10:30 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč
úterý 13. 11. | 8:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč
úterý 13. 11. | 13:30 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

PŘÍPAD MYŠI CURIE

-

6+

RAŠÍN
Osmiletý Tony je blázen do vědy a sní o tom, že
se jednou stane slavným vědcem. Jeho sousedka
Raya, žákyně taneční školy, je Tonyho pravý opak,
navíc je i trochu uličnická, snaží se totiž „pomoci“ s písemkou z matematiky staršímu Stefanovi.
Tony se na podvodu odmítá podílet. Jenže mu
někdo unese jeho myšku Marii Curie. Aby ji dostal
zpět, musí Tony čelit mnoha novým výzvám.

12+

Film představuje nejen náhled do naší minulosti,
do doby, kdy národní hrdost a vlastenectví patřily
k základnímu charakterovému vybavení každého
slušného člověka, ale nabízí také velké dramatické příběhy těch, jejichž životy byly skutečným
naplněním významu slov „zasloužil se o stát“.
Součástí událostí předcházejících vzniku samostatného státu byl český vlastenec Alois Rašín.

Bulharsko | 2017 | 50 minut | překlad do sálu | režie: Andrey Hadjivasilev

Česko | 2018 | 142 minut | české znění | režie: Jiří Svoboda

středa 14. 11. | 8:30 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč
Součástí projekce bude český film Karla Janáka VYROBENO S LÁSKOU (15 minut).

úterý 13. 11. | 18:00 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

SERŽANT STUBY – NEOČEKÁVANÝ HRDINA

11+

První světová válka je na spadnutí a mladý vojín Robert Convey adoptuje toulavého teriéra
s pahýlem místo ocasu. Tito dva noví přátelé se
brzy ocitnou v zákopech ve Francii, kde společně
s francouzským vojákem Gastonem bojují o život
v těžkých podmínkách a projevují neuvěřitelné
hrdinství. Animovaný film pro celou rodinu je natočen podle skutečných událostí.

SHERLOCK KOUMES

7+

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste
sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím
pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý
detektiv Sherlock, který se pustí do řešení téhle
záhady. Škoda jen, že je taky ze sádry.
Film režíroval na Oscara nominovaný John Stevenson, který na Juniorfest přijíždí jako porotce.

Kanada | 2018 | 94 minut | překlad do sálu | režie: Richard Lanni

USA, Velká Británie | 2018 | 86 minut | české znění | režie: John Stevenson

sobota 10. 11. | 15:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
pondělí 12. 11. | 17:00 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

neděle 11. 11. | 10:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
pondělí 12. 11. | 18:00 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

SLEČNA DOLITTLE

u
r
o
, 7+

SPRÁVNÁ COURA
Jedenáctiletá Lilli Dolittle může mluvit se zvířaty.
Je to tajemství, o kterém by kromě jejich rodičů
nikdo neměl vědět. Její zvláštní talent způsobil
v minulosti dost potíží a nutí rodinu se znovu
a znovu stěhovat. Lilli při příchodu do svého nového domova slíbí, že si tuto svoji zvláštnost nechá
pro sebe, když ale zjistí, že zlý zloděj unesl z místní
zoo slůně Ronni, už slib dál držet nedokáže.

15+

Tři dospívající dívky, Charlotte se zlomeným srdcem, Megane navenek bojující proti všemu romantickému a Aube, která kvůli nedostatku sexuálních zkušeností o lásce jen sní, jsou všechny tři
bláznivě zamilované do kluků z prodejny hraček.
Charlotte se jako první podaří získat v obchodě
částečný úvazek a rozhodne se prozkoumat svou
nově nabytou svobodu v oblasti sexu.

Německo | 2018 | 100 minut | překlad do sálu | režie: Joachim Masannek

Kanada | 2018 | 89 minut | české titulky | režie: Sophie Lorain

úterý 13. 11. | 10:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
čtvrtek 15. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

středa 14. 11. | 19:30 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč

SUPERMORČE

6+

SVĚT KOČKY MARNIE
Emiliin život už nemůže být obyčejnější – chodí do
školy a žije na předměstí se svou maminkou a někdy i tátou. Jednoho dne ji však její morče kousne
do prstu. Emilia tak získá tajnou schopnost přeměnit se na Supermorče, které dokáže létat a svými superschopnostmi řešit různé problémy. V tu
samou dobu v nedalekém zálivu Baltského moře
volají sledi o pomoc kvůli otrávené vodě.

7+

Rozmazlená kočka Marnie nikdy nevykročila z pohodlí domova a skutečný svět zná pouze ze svého
oblíbeného detektivního seriálu v televizi. Když jí
však bratr její majitelky přislíbí hlavní roli zvláštní
agentky na tajné misi, nechá se omámená životní šancí zavřít do krabice. Jenže skončí sama na
opuštěné křižovatce daleko za městem. Po chvíli se
k ní přidají pes Elvis, osel Anton a kohout Eggbert.

Finsko | 2018 | 84 minut | překlad do sálu | režie: Joona Tena

Německo | 2018 | 85 minut | překlad do sálu | režie: Christoph Lauenstein

neděle 11. 11. | 9:30 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
pondělí 12. 11. | 13:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

pondělí 12. 11. | 8:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
úterý 13. 11. | 13:00 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

TIP
DENÍKU

TAKOVÝ JE ŽIVOT

14+

TONY, TOBĚ PŘESKOČILO
Intenzivní deník emocí a pocitů Margherity a jejích
přátel, čtyř teenagerů, kteří sdílejí všechno: úsvit
v Miláně, bunkr na střeše, modré tenisky, džínovou
košili, hudbu ve sluchátkách, školu i první polibky.
Jde tu ale i o mnohem víc: je to příběh o lásce
a přátelství v onom zvláštním období našeho života nazvaném dospívání, kdy každá událost je
neuvěřitelně důležitá, každá emoce je absolutní.

8+

Příběh čtyř sourozenců z dětského domova, kteří
najdou nové, bezpečné zázemí u svérázného venkovana – Antonína Heretyka, přezdívaného Tony.
I sociální pracovnice po sklence slivovice nakonec
pochopí, že důležitější než přísná hygiena a hmotné zajištění je láska…
Titulního hrdinu ztvárnil slovenský herec Ľudovít
Kroner, bratr známějšího Jozefa Kronera.

Itálie | 2018 | 94 minut | české titulky | režie: Francesca Mazzoleni

Československo | 1969 | 88 minut | české znění | režie: Věra Plívová-Šimková

úterý 13. 11. | 13:30 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč
středa 14. 11. | 13:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

čtvrtek 15. 11. | 8:20 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

ÚTĚK

8+

VESMÍRNÉ KUŘE
Dospívající Saša Tichý se ocitne na útěku z domova kvůli podezření, že se podílel na požáru
dřevěné kůlny. Náhoda chlapce svede dohromady
s mladíkem Fangiou, který ve skutečnosti požár
zavinil. Saša se rozhodne Fangiu usvědčit, a drží
se ho proto jako klíště. Mezi nesourodou dvojicí se
z naschválů a lží rodí zvláštní vztah, který nakonec
změní Sašovy plány.

7+

Mimozemský vetřelec Molosco slíbí Condoritovi,
že unese do vesmíru jeho budoucí tchýni, doňu
Tremebundu, když se pokusí najít amulet neomezené síly. Condorito brzy zjistí, že pomocí amuletu plánují zničit Zemi. Condorito a jeho synovec
Chicky se proto vydávají na cestu vesmírem, aby
zachránili doňu Tremebundu, získali zpět tajemný
amulet, srdce jeho lásky Yayity a zachránili svět.

Československo | 1967 | 74 minut | české znění | režie: Štěpán Skalský

Peru, Chile | 2017 | 88 minut | překlad do sálu | režie: Alex Orrelle, Eduardo Schuldt

středa 14. 11. | 10:30 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

úterý 13. 11. | 17:00 | Cinestar Plzeň | 70 Kč

VĚŽE

14+

VŠECHNO BUDE
Wardi, jedenáctiletá palestinská dívka, žije s rodinou v uprchlickém táboře, kde se i narodila. Její
milovaný pradědeček Sidi byl jedním z prvních
lidí, kteří se v roce 1948 v táboře usadili. Když jí
předá klíč od svého domu v Galileji, dostane Wardi
strach, že už se vzdal naděje na návrat domů. Aby
ho ukonejšila obchází celý tábor a sbírá vzpomínky a svědectví od všech generací své rodiny.

13+

Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku. Na dobrodružné cestě si
užívají náhle získanou svobodu, kterou už možná
nikdy nepoznají. Ale to vše jen do okamžiku, kdy
Máru chytne policie.

Francie, Norsko, Švédsko | 2018 | 80 minut | české titulky | režie: Mats Grorud

Česko, Slovinsko, Polsko, Slovensko | 2018 | 85 minut | české znění | režie: Olmo Omerzu

pondělí 12. 11. | 19:30 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč

neděle 11. 11. | 19:30 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

VZHŮRU A DALEKO

7+

WENDY
Hodja je snílek, který chce cestovat po světě, ale
jeho otec trvá na tom, že zůstane doma a převezme rodinné krejčovství v Pjortu. Naštěstí se Hodja
setká s El Fazou, starým obchodníkem s perskými
koberci, který mu daruje pravý létající koberec. Na
oplátku mu ale Hodja musí přivést zpět ze sultánova města do Pjortu jeho vnučku.

11+

Dvanáctiletá Wendy není zrovna nadšená, že se
její rodiče Gunnar a Heike rozhodli strávit celou
letní dovolenou v Rosenborgu na zchátralé koňské farmě. Dříve ráda jezdila na koni, ale po těžkém úrazu už na něj znovu nesedla. Na farmě se
ale brzy setká se zraněným hřebcem Dixiem. Zdá
se, že Dixie Wendinu společnost vyhledává a sleduje ji na každém kroku.

Dánsko | 2018 | 81 minut | překlad do sálu | režie: Karsten Kiilerich

Německo | 2017 | 91 minut | překlad do sálu | režie: Dagmar Seume

úterý 13. 11. | 8:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
čtvrtek 15. 11. | 13:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

pondělí 12. 11. | 8:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč
úterý 13. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
středa 14. 11. | 10:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

ZAČAROVANÉ VÁNOCE

7+

ZAVAŘOVAČKA ŽIVOTA
Lilli musí sdílet pokoj se svým bratrem Leonem.
Jeho alergie jí brání mít králíka a když jí zničí nový
dalekohled, který dostala od svatého Nicka, má
toho tak akorát dost! Navzdory všem výstrahám
jejího dráčka Hectora použije kouzlo ze své knihy, čímž vyčaruje strašidelného středověkého
Ruprechta, aby učinil Leonovi malou lekci...

13+

Marleen je sice již přes 20, ale stále žije se svými
rodiči a nemá žádné cíle ani touhy. Až osobní tragédie otřese Marleen do takové míry, že se vydá
na dobrodružství, na něž evidentně vůbec není
připravena: v Hamburku totiž kotví loď, která ji má
odvézt do Antarktidy. Ale jak se tam má dostat
s pouhými osmi eury v kapse? A to je jen začátek
jedné legrační a zároveň emocionální cesty.

Německo | 2018 | 100 minut | překlad do sálu | režie: Wolfgang Groos

Německo | 2018 | 85 minut | české titulky | režie: Florian Ross

sobota 10. 11. | 15:00 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
čtvrtek 15. 11. | 10:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč

pondělí 12. 11. | 20:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
středa 14. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

TIP
DENÍKU

ZEMĚ ZE SKLA

11+

ZLATÝ PODRAZ
Když je třináctiletý Jas o víkendu sám doma, objeví ve stodole skrývající se dívku s babičkou. Mají
rozcuchané vlasy, podivné oblečení a navíc tvrdí,
že pocházejí z lesa. Jas se tak brzy dozví, že nejsou lidé, ale spíše elfky, které z lesa utekly před
zlověstnými silami. Chlapec neváhá a nabídne jim
svou pomoc. Později se také vydává zachránit své
nové přátele před lovci nadpřirozených bytostí.

13+

Film začíná v roce 1938. Sledujeme osudovou
lásku mladého právníka a sportovce Franty k tanečnici Michelle, s kterou se seznámí v Ženevě
na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu.
Michelle prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem.
Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva
protikladní jedinci, trenér Valenta a funkcionář
Hrabal, vrcholí v roce 1951.

Dánsko | 2018 | 88 minut | překlad do sálu | režie: Jeppe Vig Find, Marie Dalsgaard Rønn

Česko | 2018 | 106 minut | české znění | režie: Radim Špaček

úterý 13. 11. | 10:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
úterý 13. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
středa 14. 11. | 8:30 | Cinestar Plzeň | 70 Kč

pondělí 12. 11. | 13:30 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč

ŽIVITEL

12+

HRANICE PRÁCE
Jedenáctiletá Parvana žije se svou rodinou v afghánském Kábulu, který v roce 2001 plně ovládá
Tálibán. V mužském světě, kde se samotná žena
nesmí pohybovat venku bez doprovodu muže, jí
pomáhají vzdorovat starodávné příběhy, které jí
vyprávěl otec. Ten je jediný živitel rodiny a brzy
je neprávem uvězněn. V chlapeckém přestrojení
se Parvana musí pokusit o rodinu postarat sama.

15+

dokumentární film

Novinářka Saša Uhlová se v přestrojení a s jinou
identitou nechala zaměstnat na nejhůř placených
pracovních pozicích v Česku. Strávila několik
týdnů v nemocniční prádelně, drůbežárně, za pokladnou nebo v třídírně odpadu. Kde to šlo, tam
natáčela skrytou kamerou, aby pak mohla podat
přesvědčivou zprávu o stavu pracovních podmínek u konkrétních zaměstnavatelů.

Kanada, Irsko, Lucembursko | 2017 | 94 minut | české titulky | režie: Nora Twomey

Česko | 2017 | 70 minut | české znění | režie: Apolena Rychlíková, Saša Uhlová

pondělí 12. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

pondělí 12. 11. | 13:30 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

KAUZA KAZMA VS. MAREŠ ANEB 1/10

10+

dokumentární film

Leoš Mareš se v dubnu 2018 vsadil, že bude jezdit
celý měsíc v trabantu. A kdo ho uvidí v jiném autě,
dostane jeho Ferrari. O pár týdnů později zastavil
u nastražené dopravní nehody. Sedl do bouraného
auta a zacouval. V ten moment zpoza křoví vyběhl Kazma a tým One Man Show rozradostnění, že
právě vyhráli Ferrari. Vypukla obrovská mediální
smršť, pro mnohé ovšem s překvapivým koncem.

MÁME NA VÍC

15+

dokumentární film

Dokumentarista Robin Kvapil od podzimu 2016
pečlivě zaznamenával dění v zákulisí příprav
prezidentské kampaně Michala Horáčka, jíž byl
součástí. Nahrával na všechno, co měl k dispozici
– notebook, mobil i kameru. Aby nevznikl zaujatý
či subjektivně pošramocený film, začal spolupracovat s předním českým producentem Radimem
Procházkou.

Česko | 2018 | 25 minut | české znění | režie: Kamil Bartošek alias Kazma

Česko | 2018 | 74 minut | české znění | režie: Robin Kvapil, Radim Procházka

čtvrtek 15. 11. | 10:30 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

pondělí 12. 11. | 10:30 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

MŮJ NEZNÁMÝ VOJÍN

-

16+

dokumentární film
Režisérka a tak trochu i hlavní hrdinka filmu pátrá
po neznámém muži, který je v rodinném albu vystřižen ze všech fotografií. Vydává se do archivů,
píše si deník a rozmlouvá se svojí rodinou, která
se ale zdráhá o jejím prastrýci mluvit. Když se
totiž vrátil z Československa, kam v srpnu 1968
přijel na tanku, spáchal sebevraždu.

NIC JAKO DŘÍV

15+

dokumentární film

Čtyři devatenáctiletí protagonisté žijí obyčejné
životy teenagerů dospívajících v českém pohraničním maloměstě, kde navštěvují stejnou školu.
Film zachycuje Tea, Renatu, Aničku a Nikolu v situacích, kdy jejich středoškolskou bezstarostnost
pomalu střídá úzkost z blížícího se vykročení do
světa dospělých. Každý sám čelí důležité životní
výzvě, na jejímž konci už nic nebude jako dřív.

Česko, Slovensko | 2018 | 79 minut | české znění | režie: Anna Kryvenko

Česko | 2017 | 92 minut | české znění | režie: Lukáš Kokeš, Klára Tasovská

středa 14. 11. | 13:30 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč
středa 14. 11. | 18:00 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

středa 14. 11. | 18:30 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč

SHOW!

i

á
10+

dokumentární film
5Angels – Angee, Michaela, Nikola, Tereza a Vendy – se pod vedením svého manažera a zároveň
Nikolina otce mají stát nejúspěšnější dětskou
skupinou posledních let. Pravidelně cvičí, koncertují, jsou pod neustálým dohledem, zda mají čisté
oblečení a jsou dostatečně upravené. Postupně
se stávají promyšlenou strategií a komerčním
business plánem.

THE NAGANO TAPES

12+

dokumentární film

Třicet let po vstupu vojsk rudé armády na území
Československa a devět let od sametové revoluce
mají hráči prestižní hokejové ligy NHL možnost
účastnit se vůbec poprvé v historii zimních olympijských her v Naganu. Český národní tým tak posílily legendy jako Jaromír Jágr, Dominik Hašek nebo
Martin Straka. Jak na tyto olympijské hry, často
nazývané turnaj století, naše hvězdy vzpomínají?

Česko | 2012 | 66 minut | české znění | režie: Bohdan Bláhovec

USA, Česko, Kanada | 2018 | 73 minut | české titulky | režie: Ondřej Hudeček

středa 14. 11. | 10:15 | DEPO2015 Plzeň | 70 Kč

úterý 13. 11. | 16:00 | Zámecké kino V. Vorlíčka Horšovský Týn | 60 Kč
čtvrtek 15. 11. | 8:30 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

