ŘÍJEN 2020
KRAJINA VE STÍNU
Čtvrtek 1. 10. | 19:00 hod.
ČR, drama, 135 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný
Film režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí
vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové
filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami
vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou
předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou.
Hrají: Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Csongor Kassai, Barbora Poláková, Pavel
Nový, Petra Špalková, Zuzana Kronerová, Ági Gubíková, Robert Mikluš, Marek
Pospíchal, Ondřej Malý, Anežka Kubátová, Marie Ludvíková, Cyril Drozda, Denisa
Barešová, Tomáš Jeřábek, Halka Třešňáková
Režie: Bohdan Sláma
BÁBOVKY
Pátek 2. 10. | 19:00 hod.
Neděle 4. 10. | 19:00 hod.
Pátek 9. 10. | 19:00 hod.
Středa 21. 10. | 19:00 hod.
Sobota 31. 10. | 19:00 hod.
ČR/SR, romantický, 97 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Příběhy hrdinů nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni
jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme
součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor,
ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné
partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života,
které zná každý z nás.
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora
Poláková, Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer,
Oskar Hes, Brigita Cmuntová, Kristýna Podzimková, Karel Freund, Oliver Vyskočil
Režie: Rudolf Havlík

DEN ARCHITEKTURY 2020 A VÝROČÍ 100 LET KINA MODRÝ KŘÍŽ
Sobota 3. 10. | 16:00 hod.
Kulaté výročí 100 let od vzniku této ikonické stavby kutnohorského kubismu si
připomeneme projekcí čtyř dokumentárních filmů o Kutné Hoře.
Návštěva prezidenta T. G. Masaryka v Kutné Hoře dne 23. 9. 1922 (5 minut – němý
film)
Továrna na cukrovinky a čokoládu Koukol a Michera z roku 1926 (9 minut – němý
film)
Architektonické památky Kutné Hory a okolí z roku 1928 (17 minut – němý film)
Historie a současnost Kutné Hory v režii Ludvíka Guby z roku 1935 (8 minut –
mluvený film)
PINOCCHIO
Neděle 4. 10. | 16:00 hod.
Itálie/V.Británie/Francie/, fantasy, 125 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti,
český dabing
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio
však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž
prožívá nespočet napínavých dobrodružsví. Jednoho dne je podveden, unesen a honí
ho bandité tajemným světem plným neuvěřitelných nestvůr – z břicha obří ryby se
přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se Pinocchiovi uniknout a splnit
si svůj sen stát se opravdickým klukem?
Hrají: Roberto Benigni, Marine Vacth, Marcello Fonte, Gigi Proietti, Massimiliano
Gallo, Rocco Papaleo, Paolo Graziosi, Maurizio Lombardi, Massimo Ceccherini,
Federico Ielapi
Režie: Matteo Garrone
ŠARLATÁN
Středa 7. 10. | 19:00 hod.
ČR/SR/Irsko/Polsko/, životopisné drama, 118 min., vstupné 130 Kč, do 12 let
nevhodný
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými
schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy
léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s
prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších
osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného
lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a
pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné
schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní
spásou a ochranou před sebou samým…

Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin Myšička,
Miroslav Hanuš, Jiří Černý, Tomáš Jeřábek, Jan Budař, Martin Sitta, Jan Vlasák,
Daniela Voráčková, František Trojan, Jana Oľhová, Kamil Švejda, Václav Kopta, Ivan
Sochor, Marek Epstein, Martina Babišová, Jana Kvantiková, Philipp Schenker
Režie: Agnieszka Holland
HAVEL
Čtvrtek 8. 10. | 19:00 hod.
ČR, životopisný, 105 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava
Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka
nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní
život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a
také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o
to silnější vztah s manželkou Olgou.
Příběh filmu se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a
proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let,
přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové
revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film Havel nabízí
především velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho.
Hrají: Viktor Dvořák, Aňa Geislerová, Martin Hofmann, Stanislav Majer, Barbora
Seidlová, Jiří Bartoška, Adrian Jastraban, Pavel Reh, Ján Bavala, Michal Isteník
Režie: Slávek Horák
GAETANO DONIZETTI | DON PASQUALE
Sobota 10. 10. | 19:00 hod.
Záznam opery Don Pasqual v Metropolitní opeře v New Yorku z roku 2010 v
italském nastudování s českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka
přenosu 142 minut.
Děj opery Don Pasquale se odehrává v Římě v polovině 18. století. Ve třech dějstvích
vypráví příběh Dona Pasquala, který svému synovci nepřeje sňatek s chudou
Norinou a chce, aby si vzal bohatou nevěstu, kterou mu vybral. Jeho blízcí na něj
proto připraví důmyslný podvod, který však nakonec povede ke šťastnému konci.
Pod dirigentskou taktovkou Jamese Levina se představí sopranistka Anna Netrebko
v roli Noriny. Dále se předvedou tenorista Mariusz Kwiecien či barytonista John del
Carlo.
Účinkují: Anna Netrebko, Matthew Polenzani, John Del Carlo, Mariusz Kwi
Dirigent: James Levine
Režie: Otto Schenk
DĚDA, POSTRACH RODINY

Neděle 11. 10. | 16:00 hod.
USA, komedie, 98 min., vstupné 120 Kč, rodinný, český dabing
Peter toho se svým dědou prožil hodně, vždycky k sobě měli blízko a oba byli
pochopitelně nadšení z toho, že se má dědeček nastěhovat k nim domů. Ale chyba
lávky. Dědečkovi má totiž připadnou Peterův pokoj, jeho území, jeho výsostné
království. Stará přátelství jsou rázem zapomenuta, pouta zpřetrhána. Z dědečka se
stal nepřítel číslo jedna a musí pryč z domu. Peter vyhlásí nesmlouvavou válku a
nachystá na dědu sérii mistrně naplánovaných naschválů a karambolů. Leckdo by se
po nich raději uklidil do domova důchodců, ale tenhle děda je z tvrdého těsta.
Rozhodně se nevzdá, přijme válečný stav jako výzvu a pustí se do boje. Akci střídá
protiakce, na jeden zákeřný naschvál je tu hned odpověď, po jednom šíleném
nápadu na jedné straně přichází ještě bláznivější jako pomsta, na hrubý pytel se
okamžité našije hrubá záplata. Války s dědou se stupňují a vítěz může být jen jeden.
Rozhodne se na velké trampolíně, kam si Peter přivede posily ze školy a děda posily
narozené před mnoha lety...
Hrají: Robert De Niro, Uma Thurman, Jane Seymour, Christopher Walken, Rob
Riggle, Laura Marano, Cheech Marin, Oakes Fegley, T.J. McGibbon, Juliocesar
Chavez, Heather Johansen
Režie: Tim Hill
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Neděle 11. 10. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 99 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má
dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní
farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá
dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. Ale také ke spoustě nových
kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým
podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v
životě je láska...
Hrají: Petra Hřebíčková, Karel Zima, Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka,
Jiří Ployhar ml., Zdeněk Godla, Tomáš Jeřábek, Eva Leinweberová, Petr Vaněk,
Markéta Hrubešová, Leoš Noha, David Novotný, Pavel Slabý, Petr Kotvald, Martin
Písařík, Lukáš Příkazký, Michal Novotný, Réka Derzsiová, Ester Geislerová, Marek
Adamczyk
Režie: Jiří Diarmaid Novák
SMEČKA
Středa 14. 10. | 19:00 hod.
ČR, sportovní drama, 94 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný

Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují ve všem, do čeho se
pustí, a vytvářejí mu patřičné finanční zázemí. Právě se přestěhoval, má nastoupit do
nového hokejového týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky. Jenže
nováček v pevně semknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. Co dělat,
když tě spoluhráči nevezmou mezi sebe, a opustí tě holka? Spirála šikany, odvety a
vzájemných bojů se roztáčí. Pro většinu hráčů je to zpočátku asi jenom zábava, ale
kapitán Jerry tlak neustále stupňuje. Někteří s tím možná nesouhlasí, ale nikdo nic
neudělá. A šikana se z kabiny následně přesune i na internet. Podaří se Davidovi
vybojovat své místo v týmu, ve škole, v životě, a Vlky porazit?
Hrají: Tomáš Dalecký, Tomáš Mrvík, Anastasia Chocholatá, Denisa Biskupová,
Vlastina Kounická Svátková, Patrik Děrgel, Jiří Vyorálek, Pavel Handl, Jennifer
Baluchová, Václav Vašák, Dominik Hašek
Režie: Tomáš Polenský
KAREL
Čtvrtek 15. 10. | 19:00 hod.
Sobota 17. 10. - neděle 18. 10. | 19:00 hod.
Neděle 25. 10. | 19:00 hod.
ČR, dokumentární, 127 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do
duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem
Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl
nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud
široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí
Gottův nadhled a humor.
Režie: Olga Malířová Špátová
PRO BALÍK PRACHŮ
Pátek 16. 10. | 19:00 hod.
USA, akční, 92 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Tom je nechvalně proslulý zloděj, ale city, které chová ke své nové lásce Annie ho
přimějí napravit staré hříchy. Chce přestat žít jako zločinec a především nechce svůj
vztah s Annie postavit na lžích. Rozhodne se přiznat přímo FBI a odevzdat státu
peníze, které ukradl, výměnou za dohodu a čistý trestní rejstřík. Když zavolá do
místní kanceláře FBI, aby se přiznal a domluvil si schůzku, agenti Baker a Meyers to
považují jen za žert. Posílají místo sebe své podřízené, agenty Nivense a Halla. Tito
dva mladší agenti jsou v šoku, když zjistí, že Tom je skutečný bankovní lupič. V jeho
ukradených penězích spatří vstupenku do lepšího života. Tak začíná hra na kočku a
myš, ve které se do sebe zamotá dobré a zlé.
Hrají: Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos, Robert Patrick, Jai Courtney,
Jeffrey Donovan, Patty O'Neil, Jasmine Cephas Jones

Režie: Mark Williams
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
Neděle 18. 10. | 16:00 hod.
Jižní Korea, animovaný, 83 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na
hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta,
když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby
nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí ještě
připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu. Pokud totiž tito zelení
mrňousové dostanou polibek od krásné ženy, bude zrušena jejich kletba a z nich se
znovu stanou udatní princové Merlin, Artuš, Jiřík, Honza, Pino, Noki, Kio. Jenže co
je vlastně krása? Pochopí Sněhurka a jejích sedm statečných společníků, co krása
doopravdy znamená?
Režie: Sung-ho Hong
VYŠINUTÝ
Čtvrtek 22. 10. | 19:00 hod.
USA, thriller, 90 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Psychologický thriller zkoumá křehkou rovnováhu současné společnosti a dovádí
agresi za volantem, se kterou jsme se už všichni setkali, k naprosto
nepředvídatelnému a děsivému vyústění. Rachel jede pozdě do práce a na semaforu
se dostane do ostré hádky s jiným řidičem, který má ze svého dosavadního života
pocit bezmoci a připadá si všemi přehlížený. Rachel a všichni, které má ráda, se brzy
stanou terčem muže, který si umane, že na tomto světě po sobě zanechá ještě
poslední stopu tím, že Rachel udělí řadu vražedných lekcí. Následuje nebezpečná hra
kočky s myší, která dokazuje, že si nikdy nemůžete být jisti, že ve vaší blízkosti není
někdo na samé hranici vyšinutí.
Hrají:Caren Pistorius, Russell Crowe, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Anne
Leighton, Lucy Faust, Michael Papajohn, Austin P. McKenzie, Sylvia Grace Crim,
Stephen Louis Grush
Režie: Derrick Borte
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
Pátek 23. 10. | 19:00 hod.
USA, katastrofický, 119 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Vědci zjistili, že fragmenty komety zasáhnou Zemi během několika dní a
pravděpodobně způsobí zánik lidstva. Jedinou nadějí na přežití je uchýlit se do
skupiny bunkrů v Grónsku. Když se svět připravuje na nemyslitelné, rodinný muž
John Garrity se snaží zajistit bezpečnost své manželky a syna, když cestují po celé
zemi, aby se dostali do úkrytu v Grónsku, než bude příliš pozdě.

Hrají: Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn, David Denman, Andrew
Bachelor, Brandon Quinn, Joshua Mikel, Claire Bronson, Gary Weeks, Madison
Johnson, Rick Pasqualone, Hayes Mercure, Scott Poythress, Anissa Matlock,
Kendrick Cross, Jaime Andrews, Rose Bianco, Roger Dale Floyd
Režie: Ric Roman Waugh
RICHARD WAGNER | BLUDNÝ HOLANĎAN
Sobota 24. 10. | 19:00 hod.
Záznam opery Bludný Holanďan z Metropolitní opery v New Yorku. Německé
nastudování s českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu 164
min.
Režisér François Girard, jehož mystické pojetí Parsifala utopeného v moři krve se v
Met stalo jednou z nejúspěšnějších inscenací uplynulých let, obrátil pozornost k
jinému Wagnerovu dílu, Bludnému Holanďanovi. Ruský basbarytonista Jevgenij
Nikitin se představí v roli tajemného Holanďana, odsouzeného věčně bloudit po
širých mořích. Anja Kampe zpívá oddanou Sentu, jejíž láska je to jediné, co ho může
zachránit. Její posedlost podobiznou záhadného mořeplavce reflektuje i
scénografické pojetí, v němž se celá scéna Met promění v obří olejomalbu. FranzJosef Selig ztvární roli Sentina otce Dalanda, Sergej Skorochodov bude zpívat
myslivce Erika, David Portillo Kormidelníka a Mihoko Fujimura se představí v roli
Sentiny chůvy Mary. Orchestr řídí legendární dirigent Valerij Gergijev. Tato
inscenace vznikla v koprodukci s Operou Québec a Nizozemskou národní operou v
Amsterdamu.
Účinkují: Anja Kampe, Mihoko Fujimura, Sergej Skorochodov, David Portillo,
Jevgenij Nikitin, Josef Selig
Dirigent: Valerij Gergijev
Režie: François Girard
ŽENSKÁ POMSTA
Středa 28. 10. | 19:00 hod.
ČR, komedie, 88 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i
povahově, ale mají stejný problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich
deprese a trápení mají společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly
desítky, často i nelehkých, let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou
se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou si vzájemně
pomůžou. Pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi. Film je
úsměvným pohledem na mužskou krizi středního věku a oslavou ženské solidarity.
Hrají: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková, Miroslav Etzler, Robert
Jašków, Petr Rychlý, Dana Morávková, Pavel Zedníček, Helena Vondráčková
Režie: Dušan Rapoš

ŽÁBY BEZ JAZYKA
Čtvrtek 29. 10. | 19:00 hod.
ČR/SR, drama, 116 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný
Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. a jeho nejbližší rodiny. Jaroslav K. bojuje o
svoje děti, a aby je získal od svojí krásné ženy Blanky, musí se vyrovnat nejen se svojí
dominantní matkou Dorotou, ale hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími
stránkami a démony. Na jeho metaforické cestě, která je strukturovaná jako
počítačová hra, bude muset obětovat víc než by kdokoliv z diváků předpokládal.
získání tzv. Úlomků Ráje, mocných relikvií s mocí ovládat mysli lidí, které na naší
planetě zanechala První Civilizace, technologicky velice vyspělí lidé, kteří existovali
ještě před námi a stvořili dnešního člověka. Pokud se tyto prostředky dostanou do
rukou Absterga, bude schopný si podmanit celý svět a zastavit ho můžou jen
Asasíni, ke kterým si bude muset najít cestu skrz vzpomínky svého předka i Callum.
Hrají: Jaroslav Plesl, Regina Rázlová, Petra Fornayová, Jazmína Cigáneková, Irena
Bendová
Režie: Mira Fornay
NIGHTLIFE: NA TAHU
Pátek 30. 10. | 19:00 hod.
Německo, komedie, 111 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, český dabing
Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše,
holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na
plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den,
ho napadne, jestli už není na čase trochu přibrzdit. A pak to přijde. Zamiluje se.
Shodou mnoha náhod potká Sunny, ženu svého života, a dokonce se mu povede ji
pozvat na rande. Při prvním setkání zapůsobil a teď má jeden večer, aby se i ona
zamilovala a neodjela za prací až do Ameriky. Ale kromě toho, že má šanci změnit
svůj život a získat ženu snů, má Milo taky kámoše Renza. Bezstarostného,
nezodpovědného chaotika. A tak přesně v momentu, kdy se důležitá romantická
schůzka začne zatraceně dobře vyvíjet, objeví se kamarád Renzo a celý večer nabere
úplně jiný směr. Divoký, nečekaný, plný ostrých zatáček a nárazů. Renzo má v
patách partu gangsterů a strhne Mila i Sunny na zběsilou jízdu nočním městem
plnou šílených momentů. Vznikající láska Mila a Sunny se i přes to všechno zdá být
neotřesitelná, oba ale musí tohle rande nejdřív přežít. A zapomenout na chvíle v
kostýmech elfů a na další věci. Berlín ještě nikdy nebyl tak zábavný.
Hrají: Elyas M'Barek, Frederick Lau, Palina Rojinski, Leon Ullrich, Caro Cult, Nikola
Kastner, Nicholas Ofczarek, Mark Filatov, Grit Boettcher, Milena Dreißig, Stephan
Luca, Julian Looman, Cristina do Rego, Rauand Taleb, Matthias Brenner, Loretta
Stern, Surho Sugaipov, Esther Kuhn
Režie: Simon Verhoeven

HURÁ DO DŽUNGLE
Neděle 31. 10. | 16:00 hod.
Mauricius, animovaný, 89 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Jedno poklidné ráno se život zvířat v africké džungli obrátí vzhůru nohama. Nejlepší
kamarádi, opičák Munki a slonice Chobotka zjistí, že z ničeho nic získali schopnost
mluvit lidskou řečí. A velmi brzy odhalí příčinu tohoto zázraku: V džungli přistál
mimozemšťan! S sebou si přivezl překladové zařízení, díky kterému zvířata mohou
mluvit. Malý fialový návštěvník jménem Fneep byl vyslán svým otcem, krutým
dobyvatelem vesmíru, obsadit planetu Zemi! Jenže Fneep je spíš roztomilý nešika,
který rozhodně nemá talent na dobývání nových světů. Stýská se mu po domově, se
svou vesmírnou lodí nešťastně havaroval a nutně potřebuje pomoc. Munki,
Chobotka a jejich zvířecí přátelé se rozhodnou spojit síly, aby malému dobyvateli
pomohli dostat se k mateřské lodi. Na jejich společné cestě zažijí spoustu legrace a
Fneep poznává, že kamarádství může být největší silou ve vesmíru... Hurá do
džungle je okouzlující animované dobrodružství pro děti i rodiče.
Režie: Brent Dawes

Změna programu vyhrazena.

