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za nepříznivého počasí promítáme uvnitř knihovny

28.6. | 21:30 ČERTÍ BRKO

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu ţijí běţným
ţivotem řemeslníků nebo sedláků moţná ani netuší, ţe všechny jejich přestupky a nepravosti
jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně
kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit
doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten
nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první
zkušeností je, ţe mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy
Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimţ se nakonec podaří uvěznit i
samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil
Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.

12. 7. | 21:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU

Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu
pečlivě střeží druid Panoramix. Vždy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale
jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla
katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a
Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství
lektvaru mohl předat. To ovšem vyvolá zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů.

19.7. | 21:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

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: Říši sněhových
vloček, Říši květů a Říši sladkostí. Klára s Filipem musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá
Perníkářka, získat Klářin klíč a pokud to bude možné vrátit nestabilnímu světu harmonii.

26.7. | 21:30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A
LOKOMOTIVA

Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným příběhem. Jako malý se ocitl v Jasmánii,
malém ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel
parní lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání dálek a vydávají
se do světa. Jejich cesta je zavede do Mandaly. Tam se dozví, ţe císařova dcera Li Si byla
unesena. Nešťastný panovník je poţádá o pomoc při její záchraně. Stopy ztracené princezny je
vedou přes moře a hory aţ do bájného dračího města Ţalmánie. Netuší, ţe jejich dobrodruţné
pátrání zdaleka nekončí. Čeká je mnoho zkoušek, nebezpečných překáţek a tajuplných
hádanek.

9.8. | 21:00 PAT A MAT: ZIMNÍ
RADOVÁNKY

Blíţí se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc kdyţ je „zaskočí“
sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva
kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji
rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod
vánočním stromečkem? A co teprve aţ si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše dva
kutily není ţádná komplikace překáţkou a ţádná výzva dostatečně velká.

17.8. | 21:00 PSÍ DOMOV

Kdyţ si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli.
Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více neţ 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je
však silnější neţ nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho
dobrodruţství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa…

23.8. | 21:00 RAUBÍŘ RALF A INTERNET

Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých,
nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny.
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak musí
podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny
videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s webovými občany neboli
Webčany, mezi které patří například internetový podnikatel zvaný Yesss, který je hlavním
algoritmem a duší trendové stránky „BuzzzTube“.

30.8. | 21:00 POHÁDKY PRO EMU

Petr Miller pracuje jiţ řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho ţivota
jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leţí po autonehodě svobodná
matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiţ jeho dcera.
Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký omyl. Nemá děti a ani netouţí je mít. Přesto
nedokáţe nad situací jen tak mávnout rukou. Co kdyţ je Ema opravdu jeho dcera a on je její
jediná šance, jak se vyhnout dětskému domovu? Chlapovi, který byl do padesáti let zvyklý ţít
sám a rozhodně si nechce komplikovat ţivot emocemi, převrátí souţití s osmiletou holčičkou
ţivot doslova vzhůru nohama. A navíc je mu v patách nesmlouvavá sociální pracovnice, a tak
Petr musí učinit zásadní rozhodnutí: Pokud se chce stát právoplatným rodičem, je nutné najít
pro Emu matku! Ve stejné chvíli se seznamuje s Marií, která podobně jako Petr ţije pro svou
práci a téměř ztratila naději na to, ţe ji potkají obyčejné radosti ţivota. Marie se rozhodne
oběma pomoci. Je třeba nemilosrdné úřednici předloţit uvěřitelnou historku. Začíná hra na
lásku... Ale jak skončí? I zázraky se občas dějí.

