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Podrážděný touhou měnit neměnitelné, 
podrážděný skutečností bezmoci a přesto 
usínající s velkou pokorou, láskou a myšlen-
kou na vše smutné, které se stále dokáže 
smát. Ano, úsměvný smutek se usadil na mé 
tváři v pomyšlení na svět nás obklopující. 
Mé úvahy a myšlenky se v těchto sloupcích 
měnily v lítý boj proti lži, bezpráví a především 
lidské nabubřelosti, tuposti a bezbřehé závisti. 
Pokřivený scénář politických režisérů vykreslu-
je své herce přesně podle své vize bez možnosti 
improvizace a vlastního vyjádření. Ale co, za 
dobré koryto bude hrát tenhle kompars svou 
roli až na získání ceny Thálie. S umaštěnou 
hubou, vepřovou hlavou a tučným kontem 
poučovat lidi, žijící ze dne na den, kteří jsou 
šťastni, že včerejšek je za nimi a zítřek je dal-
eko. Dnešek je dobrý v nejisté přítomnosti. 
Sliby se hodí, hladový se nasytí lživými žvásty 
a s klidným pocitem zatleská svému slibodár-
ci. Ten se bohorovně uvelebí ve svém zlatém 
hnízdě a z bezpečné výšky továrního komí-
na či hradu nad Vltavou bude dál kázat svá 
prohnilá moudra. Co se děje v našich srdcích, 
duše nás opouští? Musíme se stále rozhodo-
vat mezi zlým a špatným? Vždyť je stále tolik 
dobrého a může ho být přece více. Teď se Bůh 
usmál a dal mi tím za pravdu, nejen mně, nám 
všem, kteří se nebojí ve své hrdosti sklonit 
hlavu před moudrostí a stejně tak jí zvednout 
před nehoráznou blbostí. Všichni, kteří milují, 
ať s láskou bojují, ti duchem nemocní, tenhle 
boj jednou prohrají. Úsměvný smutek vychází 
z čisté duše, falešný úsměv pak jen z těla bez 
duše. Važte si dobrých lidí, važte si sebe, mi-
lujte se a mějte se rádi, přátelé moji. 
Ilja Vlček

Úsměvný smutek Vernisáž – Mona Lipi a Richard Augustin
– 17. října od 19.00 h

Mona Lipi 
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, FJ
-ZSV. Umělecké vzdělání získala v Ateliéru 
J. Pošvy. O výtvarné umění a přírodu se za-
jímala od dětství a později, na konci 90.let, 
se začala zabývat intenzivněji keramikou. 
Inspiraci své tvorby hledá v přírodě. Fasci-
nuje ji především podobnost lidské a zvířecí 
říše, zejména pak podobné grimasy člověka 
a zvířete. Tato parabola zvíře – člověk pro-
vází celou její dosavadní tvorbu. Olejový 
tisk na japonském papíře je nový pohled 
na tvorbu této mladé umělkyně. 
Prof. Jan Hendrych o jejím díle: „Plastiky 
Mony Lipi jsou vesměs citlivě odpozorovány 
z reality, mají příjemnou míru stylizace, 
autorského osobitého vidění a ženského 
cítění.“
Prof. Boris Jirků o jejím díle: „Její outloň 
váhavý, chvostan bělolící, urzoun, kapy-
bara, babirusa, surikata a další jsou vlastně 
bajkami, kdy zvířátka jsou podobenstvím 
a nadsázkou lidských vlastností a jejich mi-
lým křivým zrcadlem. Není to prvoplánová 
jednopohledová karikatura, ale solitérní 
plastika nabízející plnou sochařskou for-
mu ze všech stran, umocněnou kvalitními 

Mona Lipi – Kočkodan

Richard Augustin – Jean-Paul Belmondo

ušlechtilými materiály, jako jsou glazovaná 
keramika, nebo patinovaný bronz. Její práce 
jsou pozitivní zprávou, a to v dnešní době, 
není věru málo…“

Richard Augustin
Umělec původem z jižních Čech, jehož 
tvorba překračuje kategorie stylů i kon-
tinenty. Milovník slunce a moře se čas od 
času přesouvá za věčným létem a Studio 
Augustin tak otevírá střídavě v Praze, in-
dické Goe a španělské Andalusii. S Galerií 
La Femme spolupracuje od roku 2005 a pod 
jejími křídly tvoří a vystavuje v Praze a ve 
Francii. Augustin nestudoval žádnou umě-
leckou školu, stylově je nevyzpytatelný, 
také nenapodobitelný. Po fotografických 
začátcích vytvořil rozsáhlou obrazovou ko-
lekci s odkazem k českému kubismu, aby 
posléze překročil jeho hranice výstavami 
pop artu. Pracuje na nových uměleckých 
konceptech, aktuálně připravuje obrazovou 
výstavu otisků květin a těl.

Po více jak roce obnovujeme U Černínů pravidelné výstavy obrazů, grafik, koláží a foto-
grafií. Ve spolupráci s Galerií La Femme Vám představujeme dva mladé umělce.
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Rotující pípa & Cesta pivních znalců
Bez rotující pípy si to U Černínů milovníci piv-
ního moku nedovedou již ani představit. Každý 
týden jiné pivo, každý týden jiná chuť. Nemusí 
se jezdit po republice a vyhledávat pivovary, 
to děláme za Vás. 
Podívejte se, co jste mohli ochutnat v minulých 
měsících: 13 % HUCUL a 14 % IPA HATATITLA 
z pivovaru KONÍČEK (Vojkovice) 10 % VITAL 
a 11 % KAREL ze Zámeckého pivovaru FRÝ-
DLANT, 11 % KONOPÁSEK z pivovaru CHŘÍČ, 
13 % CITRA SINGLE HOP z pivovaru MALENOVI-
CE, 17 % ZBOŘENÁ OVCA z pivovaru VALÁŠEK, 
12 % PREMIUM z pivovaru PODKOVÁŇ (Dolní 
Cetno), 12 % PREMIUM nefi ltrovaný z pivovaru 
HUBERTUS (Kácov), 12 % ZÁVIŠ z Měšťanského 
pivovaru POLIČKA, 11 % SINGLE HOP SUMMER 
ALE z pivovaru HOLÁ ŘIŤ (Uhříněves), 12 % 
P.A.P.A. z pivovaru PERMON, 12 % RAMPUŠÁK 
z pivovaru DOBRUŠKA, 12 % KLÍČ a 11% JARNÍ 
JEDENÁCTKA z pivovaru CVIKOV, 11 % ENGLISH 
PALE ALE, Tchýně 11° a WEIZEN z pivovaru PRI-
MÁTOR (Náchod), 12 % IRISH ALE z pivovaru VY-
SOKÝ CHLUMEC, 13% APA KRISTIÁN z pivovaru 

Černínský Košt – Vinařství Pavel Chorouš 
– 1. listopadu od 19.30 h
Vinařství Pavel Chorouš bylo založeno roku 
2003 jako maloproducent pro vlastní po-
třebu s vinicemi v nájmu. „První víno pro 
sebe a kamarády jsem vyrobil v roce 1999. 
Většinou jsem hrozny kupoval a poté jsem si 
je vypěstoval sám na pronajatém vinohradě. 
V roce 2011 jsem začal budovat svou první 
vinici Lacerta a v roce 2014 jsem vysadil 
druhou vinici, kterou jsem nazval Fénix. Sou-
časná rozloha vinic činní 1,4 ha v Turbovické 
viniční trati na Mělníku. Mojí vlajkovou lodí 
je odrůda Kerner, se kterou jsem se umístil 
na prvním místě v kategorii bílých tichých 
vín na soutěži Winefest 2007.“ 
Pěstované odrůdy: Rulandské bílé, Ruland-
ské šedé, Sauvignon, Tramín červený, Kerner, 

Müller Thurgau, Rulandské modré, Hibernal, 
Dornfelder, Veltlínské červené ranné a Ry-
zlink Rýnský. 
Výčet vín: Kerner / Rulandské bílé / Cuvée 
Trinity / Cuvée Turbovice. 
Na Mělníku provozuje Pavel Chorouš ještě 
Hostinec U Ještěra v jednom starobylém 
domě na okraji města.

ALBRECHT (Frýdlant), 16 % SV. PATRIK - BOCK 
z pivovaru KLÁŠTER, 13 % RUFUS z pivovaru 
OSTRAVAR (Ostrava), 12,4 % SUN APA z pivovaru 
NACHMELENÁ OPICE (Krnov), 13 % KLOKAN 
z Pivovarského domu Chýně (Chýně). 

Tak vidíte, jak velká je naše snaha Vám přiblížit 
pivo i z nejvzdálenějších končin naší vlasti. 
A co Vás čeká dál? Musí být přece alespoň 
nějaké překvapení. Stačí pravidelná návštěva 
v restauraci U Černínů.
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HOFMAŇÁK
Zimní otevírací doba dle akcí. Út, Pá a So 19.00 – 24.00          www.hoffmanuv-dvur.cz

INZERCE

HUMOR

Naše nabídka pro Vaše pohodlí.
Přivezeme Vám objednávku včetně poledního menu až k Vám domů 

či do zaměstnání od 11.00 do 15.00 h. V ostatní hodiny a víkendové dny 
Vám rádi vyhovíme s rozvozem po domluvě.

Při objednávce do 200 Kč rozvoz po Vinoři za 40 Kč – nad 200 Kč rozvoz zdarma! 
Okolní lokality do 350 Kč rozvoz za 40 Kč – nad 350 Kč rozvoz zdarma! 

Rozvoz – tel.: 725 454 733
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Hradní úlevna

Hospodský kvíz – 18. října od 19.30 h
S velkou oblibou se v posledních letech se-
tkávají kolektivní hospodské soutěže, kdy dá 
dohromady pár přátel několik týmů a každý 
čtvrteční podvečer proběhne v oblíbeném 
podniku, již dobře zavedený, Hospodský kvíz. 
Je to skvělá zábava bez rozdílu věku. Promítá 
se na plátno, moderátor akci řídí, lidé se baví 
a provětrávají mozkové závity. Pro první 3 týmy 
jsou vždy nachystané zajímavé výhry. Vzhle-
dem k poptávce soutěží chtivých Vinořáků 
uskutečníme první Hospodský kvíz ve čtvrtek 
18. 10. od 19.30 h na Hofmaňáku. Určitě musíte 
přijít a přivést své přátele.
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Xavier Baumaxa

Jan Hřebejk

Tridian

KINOVÁNÍ SPECIÁL  Kawasakiho růže  debata + fi lm – 1. 10. od 19.00 h
Mimořádné promítání f ilmu, které tentokrát osobně uvede jeho režisér Jan Hřebejk. 
Ožívají dnes znovu duchové minulosti? Může film změnit myšlení lidí? Proč se on 
sám rozhodl vstoupit do politiky? Debatu s Janem Hřebejkem povede David Smoljak. 
19.00 - debata s režisérem, 20.00 - promítání f ilmu. Vstup volný.

HOSPODSK Ý K VÍZ  soutěž – 18. 10. od 19.30 h
Hospodský kvíz podrobněji představujeme na předchozí stránce, ale termín si rozhodně 
ještě připomínáme, abychom nezapomněli zapojit šedé buňky mozkové.

TRIDIAN & WRATA  koncert & tancovačka – 27. 10. od 20.00 h
Tridian - kapela, vyznávající klasický hardrockový styl, podpořený ostrým kytarovým 
zvukem a klávesovým Hammond soundem. Kapela vystupuje spolu se spřízněnými 
kapelami po klubech, sálech a festivalech tam, kde se nehraje popík... Přijďte si užít 
řízný sobotní večer, kde zahraje i druhá kapela stejného ražení – Wrata.

DIVADLO AKORÁT  Jak skřítkové zachránili Dobré království – 11. 11. od 16.00 h
Oblíbené divadélko nám tentokrát představí hudební pohádku z vlastní autorské tvorby. 
Pohádka plná písniček pro potěšení malého i velkého diváka. Skřítek Zhor a skřítek Zdol, 
ochránci dobra, bojují svými kouzly a dobrou náladou proti Ďáblovi, který usiluje o trůn 
královny Říše Dobra. Statečná princezna Dobruška je připravena království zachránit… 
A jak vše asi dopadne? Nechme se překvapit, ale již název hodně prozrazuje.

XAVIER BAUMAXA koncert – 23. 11. od 20.30 h
X. B. je buránek regionálního charakteru, se stále větším geografickým a mezigeneračním 
přesahem. Své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: sekání 
dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem či naznak, zatloukání 
hřebíků hundrtfýrcych - stovek, natírání plotu tixotropní lazurou, kopání ilegálních 
trativodů, přejíždění středové dálniční přerušované čáry a to hlavně v noci, cvakání zuby 
po přejetí dvojité nepřerušované čáry a to hlavně nad ránem, v neposlední řadě také 
poslouchání praskotu krbu, které je však arytmické, takže je to sporné...

K ARAOKE  pěvecká show – 24. 11. od 21.00 h
A je to opět tady. Karaoke Karla Pavlince. Oblíbená, v každém případě vždy origi-
nální pěvecká show, která oslňuje, ohlušuje, ale i odrazuje či rozesmává publikum 
i samotné účinkující, kteří si to navzájem vracejí při výměně rolí. Přijďte se pobavit, 
ale i se předvést.

SAYSOMETHING.CZ  TAJEMSTVÍ VESMÍRU  divadlo – 30. 11. od 20.30 h
Tuhle skvělou dvojici – Metoděj & Dozer – jsme již mohli vidět na Hofmaňáku při 
moderování Vinoř se festu. Seriál divadelní improvizace „Tajemství Vesmíru“ běží již 
pátým rokem a získal si už širokou základnu fanoušků a stále přitahuje nové. Díky nad-
přirozené sehranosti dvojice a kvalitě hudebních doprovodů vás nenechá chladnými. 
Nečekané zvraty, v žánrově neomezeném představení, střídají písně a „akrobatické 
prvky“. Žádný díl není stejný tudíž se každé představení stává neopakovatelným 
zážitkem. Seriál nemá domácí scénu, takže ho můžete vidět v mnoha zajímavých 
kulturních i nekulturních prostorech nebo na letních festivalech. 

TONNY BLUES BAND koncert – 1. 12. od 20.30 h
V roce 1997 zakládá skupinu dnes již legendární basista Tony „Blues“ Smrčka, působící 
na scéně už od semdesátých let. Ten stál u zrodu i takových kapel jako byly například 
ABRAXAS, nebo ŽLUTÝ PES. Obsazení skupiny se v prvních letech mění, střídají se známé 
bluesové tváře, například Marek Hlavica, Honza Kořínek, Ondřej Pivec, Roman Vícha, 
Lukáš Martínek, Jan Martínek a další. Část svojí pěvecké kariéry tady absolvuje i Tonya 
Graves. Na začátku nového milénia vstupuje do kapely rodačka z Philadelfie, afro-ame-
rická zpěvačka Juwana Jenkins, charakteristická svým gospel-soulovým pojetím zpěvu. 
Ve Vinoři jsme měli možnost vidět Tonny Blues Band ještě U Černínů s dalším skvělým 
Tonnyho objevem. Půvabná Kaia Brown, rodačka z Washingtonu D.C., která, fascinuje 
publikum svým nezkrotným temperamentem, osobitým frázováním, ale hlavně doko-
nalým vokálním projevem, ze kterého dýchá vysoká muzikálnost a opravdovost černé-
ho blues. Současnost je ale opět jiná. Melina Toumpaniari – šaramantní řecká bohyně 
bluesového zpěvu a Martina Dolečková – mladistvá divoženka s jižanskými základy od 
skupiny The  Cell. Obě nové zpěvačky u Tonny Blues Bandu. Tonny – KMOTR PRAŽSKÉHO 

Hoff manův dvůr Vás zve na své akce:

Akorát

Metoděj & Dozer

Tonny Blues Band



Více informací o plánovaných akcích se dozvíte na www.hoff manuv-dvur.cz.
Rezervace na tel.: 283 882 222 •  info@hoff manuv-dvur.cz • Změna programu vyhrazena.
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Richard Dušák

Strahov

Bon Jovi Tribute Prague

Restaurace U Černínů Vás zve na své akce:

PODZEMÍ. Poté, co vystoupí ze svého oldschoolového Mercedesu a zapojí aparát Genz-
Benz, začne Vám bez milosti masírovat žaludek. Nedoufejte, že když jste zaplatili, bude 
Vám to něco platné. V 70. letech kromě ABRAXASu a ŽLUTÉHO PSA. zakládal kapely 
PUMPA a BLUES UNION. Působil také v DOBROHOŠTI, SLS Leška Semelky a YO-YO Bandu...

BIG PAPA Mikulášská tancovačka – 8. 12. od 20.30 h
Pětičlenná kapela se svým frontmanem, Richardem Dušákem, vám umožní zpětné pu-
tování časem s nejznámějšími songy z oblasti rocku, zejména do období „květinových“ 
šedesátých let. V repertoáru má skladby od kapel a muzikantů jako The Beatles, Olympic, 
Johnny Cash, Petr Novák, Karel Kahovec, The Rolling Stones, Vladimír Mišík, Václav Neckář, 
Katapult, Lucie, Visací zámek, John Denver, Creedence Clearwater Revival, Elvis Presley 
a mnoho dalších.
…a jsme stále NA CESTĚ zpátky do času zlaté éry bigbeatu šedesátých let… večernice už jistě 
zapadá a rozlévá svou bledou diamantovou zář po kraji jen chvilku předtím, než se snese noc, 
co požehná zemi, ztemní řeky, přikryje vrcholky, zavine nekonečné pobřeží a nikdo, nikdo 
neví, co koho čeká…

DIVADLO AKORÁT  Princezna se zlatou hvězdou na čele – 9. 12. od 16.00 h
Klasická pohádka, kterou jsme již měli možnost u nás vidět, ale která nikdy neomrzí 
a ve skvělém podání divadelního souboru Akorát jistě potěší i ty děti, které pohádku 
již v minulosti viděly.

BON JOVI TRIBUTE PRAGUE s Petrem Poláčkem  koncert – 15. 12. od 20.30 h
Český Bon Jovi a finalista první SuperStar, Petr Poláček, je zpět s kapelou Bon Jovi 
Tribute a poctivou rockovou show plnou nezapomenutelných pecek legendární roc-
kové kapely! Členové kapely jsou Petr Poláček – zpěv, Ondřej Toul – kytara/zpěv, David 
Stárek – baskytara/zpěv, Martin Otruba – klávesy/zpěv, Chico Torres – bicí.

OSLAV Y SILVESTRA 2018 A NOVÉHO ROKU 2019 31. 12. od 21.00 h
Tradiční oslavy konce starého a začátku nového roku proběhnou na Hoffmanově dvoře 
s kapelou STRAHOV. Pražská rocková kapela založená v lednu 1993 v ochozech stejno-
jmenného spartakiádním stadionu. Název kapely odráží nejen původní místo samotného 
vzniku, ale zároveň vztah a respekt k tomuto kultovnímu stánku sportu i kultury let 
minulých, který je ale v mnohém symbolický i v současnosti, prostě STRAHOV... !!! V re-
pertoáru kapely nechybí ani klasický rockandroll, ani písně od Beatles, Rolling Stones, 
ale ani staré hity z domácí scény, které v téhle kategorii reprezentuje nejvíce Olympic, 
dále nechybí hard rock ze sedmdesátých let, Status Quo, ZZ Top, Eric Clapton a dalších 
např. Judas Priest, Metalica, Deep Purple, Gary Moore. V ceně vstupenky je půlnoční 
přípitek a malé občerstvení.

MONA LIPI A RICHARD AUGUSTIN  vernisáž – 17. 10. od 19.00 h 
Po více jak roce obnovujeme U Černínů pravidelné výstavy obrazů, grafi k, koláží a fotogra-
fi í. Ve spolupráci s Galerií La Femme Vám představujeme dva mladé umělce – Mona Lipi 
a Richard Augustin.

ČERNÍNSK Ý KOŠT – Vinařství Pavel Chorouš 1. 11. od 19.30 h 
Vinařství Pavel Chorouš bylo založeno roku 2003 jako maloproducent pro vlastní potřebu 
s vinicemi v nájmu.

SVATOMARTINSKÉ HODY s kapelou PRÓTEUS 10. 11. od 20.00 h
Letos budeme muset porušit tradici a Svatomartinská vína otevřít již o pár hodin dříve. Co 
by to ostatně bylo za oslavy mladého vína bez vína. A tak opět Vinařství Žůrek nás zásobí 
svými skvělými víny, vypečená husička nám pěkně promastí žaludky i tváře a hudební 
skupina Próteus se nás pokusí zvednout ze židlí, abychom se také trochu hýbali a vrtěli 
při tanci po bohaté krmi, kterou každoročně připravuje kuchyně restaurace U Černínů.
Nezapomeňte na rezervaci.

Akorát

Více informací o plánovaných akcích se dozvíte na www.ucerninu.cz 
Rezervace na tel.: 283 882 222 • info@ucerninu.cz • Změna programu vyhrazena.



Grafi cká úprava: Miloslav Holec • Tel. 731 893 912 • E-mail: miloslav.holec@gmail.com

Fanynky Něžného Octopusu

Úžasná Andrejka a Gang ala basta

Vesper

Seventh PassionMarry B

3. VINOŘ SE FEST 2018 
Již třetí ročník multižánrového festivalu pro-
běhl tradičně v polovině srpna ve čtvrtek. 
O zábavu se postaralo na osm hudebních 
formací, mimové, chůdaři, bublifukář, inter-
aktivní zrcadlo, které vám řeklo, že jste na světě 
nejkrásnější a udělalo vám i fotku tu nejkrás-
nější, výtvarní umělci s hennou, malováním 
na obličej a především mistr bodypaintingu 
Detlef Pösch, který oblékal pouze do barev své 
modelky a přikrášlil i některé obdivovatele.  
Zahrada se stala velkým hřištěm především 
pro milovníky kroketu, stolního tenisu, tram-
políny a badmintonu. Většina stánků své zboží 
zde nejen nabízela, ale i vyráběla a inspirovala 
tak mnohé návštěvníky ke snaživým pokusům 
o vlastní tvorbu. Velmi podařená akce Hoff ma-
nova dvora, podpořená Městskou částí Praha 
Vinoř a Pivovary Lobkowicz přilákala letos 
opět několik set návštěvníků.  Takže ve čtvrtek 
22. srpna 2019 ahoj.



Restaurace a galerie U Černínů • Adresa: Mladoboleslavská 224, Praha 9 - Vinoř 
Tel.: 283 882 222, 725 454 733 • E-mail: info@ucerninu.cz • www.ucerninu.cz

Něžný Octopus

Mucha

Veronika Wildová

Kroket měl úspěch.

Moderátoři Metoděj & Dozer

Nově otevřená stodola do zahrady 
dala Hofmaňáku úplně jiný rozměr

Michal Pavlíček Junior

Poděkování za krásné fotky Janu Pirochovi.



Více informací o plánovaných akcích se dozvíte na 

www.hoff manuv-dvur.cz.

Změna programu vyhrazena. 

Předprodej vstupenek denně v restauraci U Černínů.

Drama – Česko – 2009
Hodnocení na ČSFD: 72 %

Vstup zdarma!

Drama / Životopisný / Historický 
Česko / Slovensko – 2018
Hodnocení na ČSFD: 60 %

Vstupné 70 Kč

Komedie / Drama – Česko – 2018
Hodnocení na ČSFD: 69 %

Vstupné 70 Kč

Dokumentární – HU / GB – 2017
Hodnocení na ČSFD: 74 %

Vstup zdarma!

Animovaný / Loutkový / Dobrod-
ružný / Komedie / Drama / Sci-Fi / 
Fantasy – USA / Německo – 2018
Hodnocení na ČSFD: 80 %

Vstupné 70 Kč

Dokumentární – Izrael / GB – 2016
Hodnocení na ČSFD: 82 %

Vstup zdarma!

Dokumentární – Kanada – 2017
Hodnocení na ČSFD: 75 %

Vstup zdarma!

Thriller – Dánsko – 2018
Hodnocení na ČSFD: 85 %

Vstupné 70 Kč

Dokumentární – Německo – 2016
Hodnocení na ČSFD: 73 %

Vstup zdarma!

Hoff manův dvůr • Adresa: Vinořské nám. 34, Praha 9 - Vinoř 
Tel.: 739 737 503, 731 452 722 • E-mail: info@hoff manuv-dvur.cz  • www.hoff manuv-dvur.cz

K I N O V Á N Í
pravidelné filmové projekce 
hraných i dokumentárních filmů

9. října – 20.00

JAN PALACH 

6. listopadu – 20.00

CHATA 
NA PRODEJ 

13. listopadu – 20.00

PROJEKT 
BABIČKA 

20. listopadu – 20.00

PSÍ OSTROV 

27. listopadu – 20.00

KDO MĚ TEĎ 
BUDE MÍT RÁD? 

16. října – 20.00

LEPŠÍM 
ČLOVĚKEM

23. října – 20.00

TÍSŇOVÉ 
VOLÁNÍ 

30. října – 20.00

DIL LEJLÁ

říjen

listopad

ve spolupráci s Aerofi lms, Člověk v tísni 
a Kinedok

1. října – 19.00

KAWASAKIHO RŮŽE 
+ host Jan Hřebejk

Anim. / Hud. / Fant. / Myster. / 
Dobr. / Kom. / Rod. – USA– 2017
Hodnocení na ČSFD: 87 %

Vstupné 50 Kč

Rod. / Anim. / Kom. / Dobr. / 
Fant. – USA – 2018
Hodnocení na ČSFD: 72 %

Vstupné 50 Kč

14. října – 16.00

COCO

25. listopadu – 16.00

KRÁLÍČEK PETR

Nedělní promítání pro děti.

Nedělní promítání pro děti.


