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Snehová kráľovná
(The Snow Queen / Sněţnaja koroleva)
Animovaný príbeh nakrútený na motívy svetoznámej rozprávky z pera Hansa Christiana
Andersena.
Snehová kráľovná uvalí na krajinu kliatbu a všade zavládne nekonečná zima. Neutíchajúci
polárny vietor ochladí ľudské srdcia, aţ sa nich vytratí všetka radosť. Dievčatko Gerda spolu s
fretkou Lutou a škriatkom Ormom sa vydajú na dlhú cestu do paláca Snehovej kráľovnej, aby
zachránili jej bračeka Kaja a navţdy vyslobodili krajinu spod nadvlády večného snehu a mrazu.
Ruská animovaná rozprávka (2012).
Réţia: Vladlen Barbe, Maxim Svešnikov, Alexej Cicilin (73min)
(od 7 rokov)

09:30

Údolie rytierov
(Julekongen / Valley of Knights / The Christmas King: In Full Armor)
Zlý čarodejník Snerk ukradne čarovné brnenie, aby pomocou neho prevzal moc v Údolí rytierov.
V rozprávkovom kráľovstve sa Vianoce ocitnú v ohrození a jedine princezná Eiril, ktorá má
chýbajúcu časť výzbroje, ich dokáţe zachrániť. Snerk prenasleduje Eiril, aby získal jej vzácnu
rukavicu na výrobu snehu. Princezná na úteku nechtiac otvorí portál a ocitne v ľudskom svete,
kde ţije jej priateľ Kevin. Chlapec Kevin a jeho malá sestrička Mira však práve preţívajú rodinnú
krízu pre rozhádaných rodičov. Aj ich Vianoce sú ohrozené. Deti musia spoločne nájsť priechod
do rozprávkového kráľovstva, poraziť Snerka, ukradnúť mu čarovné brnenie a zachrániť
Vianoce, aby sa mohli konať nielen v Eirilinom kráľovstve, ale aj u nich doma, vo svete ľudí.
Pretoţe iba Vianoce majú tú čarovnú moc, aby im prinavrátili rodičov a stratené rodinné šťastie.
Nórsky rodinný dobrodruţný fantazijný film (2015).
Hrajú: E. R. Storviková, V. Q. Werring, S. Stenmanová, K. Hellum, A. Eriksen, N. J. Kaalstad, K.
Hennie, H. Krakeviková, B. Tjostheim, S. M. Kornsnesová, M. Brandshaugová a ďalší.
Réţia: Thale Persenová (95 min)
(premiéra)
(od 7 rokov)

11:00

8 statočných

(Eight Below)
Dobrodruţný príbeh o lojalite a priateľstve sa odohráva na najchladnejšom, najveternejšom a
najnedotknutejšom mieste na Zemi. V Antarktíde sa končí obdobie leta. Blíţiaca sa obrovská
snehová búrka a stav núdze donúti velenie vedeckej expedície urýchlene evakuovať všetky
vedecké a meteorologické základne. Týka sa to aj základne, na ktorej pracuje Paul Walker ako
sprievodca a psovod Jerry Shepard. Kapacita lietadla však stačí len na evakuáciu ľudskej
posádky a na ďalší záchranný let neostáva čas. Na základni musí zostať svorka ôsmich
polárnych psov. Jerry opúšťa svojich milovaných štvornohých priateľov v ľadovej divočine s
prísľubom, ţe sa po nich čo najskôr vráti. Tak sa začína jeden z najúţasnejších príbehov o
preţití. Je o to silnejší, ţe vznikol podľa skutočných udalostí, keď svorka psov preţila v mrazivej
divočine vyše 170 dní...
Americký akčný film (2006).
Hrajú: P. Walker, B. Greenwood, M. Bloodgoodová, J. Biggs, A. Schellenberg, G. Plunkett, W.
Crewsonová, C. Ch. Levins, D. Fraser, D. Ziskie, M. D. Simms, D. Bacon, L. Sadigová, M.
Stewart a ďalší.
Réţia: Frank Marshall (115min)
(od 12 rokov)
13:00

Kráľovské Vianoce
(A Royal Christmas)
Princ Leopold je dedičom trónu v malom európskom kráľovstve Cordinia. Z celého srdca miluje
mladú a skromnú krajčírku Emily Taylorovú z Philadelphie, s ktorou by sa chcel oţeniť. Ako člen
kráľovskej rodiny však nemá nárok na svadbu s neurodzenou ţenou zo Spojených štátov. Tak to
aspoň vidí Leova matka, kráľovná Isadora, ktorá má so synom celkom iné plány. Pozve do
paláca Leovu bývalú priateľku Natashu, vojvodkyňu z Warrenu, aby s nimi strávila vianočné
sviatky. Kráľovná dúfa, ţe prítomnosť mladej šľachtičnej naruší vzťah Lea a Emily, ktorú jej syn
prišiel predstaviť rodine. Blíţi sa Štedrý deň a napätie v paláci rastie. Unesie láska Lea a Emily
všetky nástrahy kráľovnej?
Emily Taylorová je jedinou dcérou chýrneho krajčírskeho majstra z Philadelphie. Sama je
šikovnou krajčírkou, hrdou na svoje remeslo a pôvod, a preto prevzala rodinný podnik do
vlastných rúk. Ţivotnú silu jej dodáva aj veľká láska k sympatickému Leovi Jamesovi z Európy.
Ako sa blíţia prvé Vianoce zaľúbencov, Leo jej odhalí svoju skutočnú identitu - je princom
Leopoldom, dedičom trónu v malom európskom kráľovstve Cordinia. A zároveň ju pozve na
Vianoce k nim domov, aby ju predstavil svojej kráľovskej rodine. Kráľovná Isadora však o Emily
nechce ani počuť a správa sa k nej horšie neţ k slúţke. Tvrdí, ţe Leo ako člen kráľovskej rodiny
nemá nárok na svadbu s obyčajnou neurodzenou ţenou. Ona má s Leom celkom iné plány a
chystá mu vznešenú budúcnosť. Kráľovná vymyslí zákerný plán. Pred Vianocami pozve do
paláca Leovu bývalú priateľku Natashu, vojvodkyňu z Warrenu, aby s nimi strávila najkrajšie
sviatky roka. Dúfa, ţe prítomnosť mladej šľachtičnej v paláci vyvedie z miery nielen Lea, ale aj
skromnú Emily, ktorá sa v cudzom svete necíti dobre a jasne si uvedomuje, ţe do vznešenej
kráľovskej rodiny nepatrí. Do Štedrého dňa zostáva uţ len niekoľko hodín a Emily si zrazu nie je
istá, či jej veľká láska k Leovi vydrţí túto náročnú skúšku.
Americká romantická komédia (2014).
Hrajú: Lacey Chabertová, Stephen Hagan, Jane Seymourová, Katherine Flynnová, Simon
Dutton, Mitchell Mullen, Katrina Nareová, Diana Dumitrescuová, Vlad Ianus, Kate Loustauová,
Ionut Grama a ďalší.
Réţia: Alex Zamm(84min)
(od 7 rokov)

14:20

Popoluška
(Cinderella - 1950)
Najznámejšia rozprávka na svete, príbeh chudobného dievčaťa, ktoré sa náhle stane princovou
vyvolenou. Snímky štúdia Disney sa dočkala reštaurovanej podoby.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, v ďalekom kráľovstve spokojne ţila Popoluška so
svojou mamou a otcom. Keď matka zomrela, otec sa znovu oţenil. Vzal si však za manţelku
krutú a vypočítavú ţenu s dvoma dcérami, Drizellou a Anastasiou. Otec svoju dcéru pred

macochou chránil, ale po jeho smrti sa všetko zmenilo. Zlá macocha z nej urobila tú
najpodradnejšiu slúţku. Medzitým na druhom konci mesta kráľ v kráľovskom zámku rozhodne,
ţe jeho syna si musí nájsť konečne vhodnú nevestu. Panovník preto pozve všetky vhodné
dievčatá a mladé ţeny na maškarný ples, na ktorom si princ vyberie svoju nevestu. Popoluška
by rada na bál šla, ale nemá vhodné šaty. Jej priateľky myšky na čele s Jacquesom a Gusom a
vtáčikmi, ktorí majú Popolušku radi, jej podajú pomocnú ruku a ušijú bálové šaty. Zlé nevlastné
sestry ich však tesne pred plesom zničia. Našťastie, v tej chvíli sa objaví Popoluškina krstná
mama, dobrá víla vo svojom tekvicovom kočiari a krstňaťu pomôţe. Popoluška má nádherné
šaty, sklenené črievičky a úţasný kočiar. Je tu však podmienka – z plesu musí odísť pred
polnocou... A ostatok uţ hádam netreba ani rozprávať...
Americká animovaná rozprávka (1950).
Réţia: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske (73min)
15:30

Doba ľadová 2
(Ice Age: The Meltdown)
Znovu sa stretávame so štvoricou obľúbených hrdinov animovaného príbehu Doba ľadová mamutom Mannym, leňochodom Sidom, šablozubým tigrom Diegom a prehistorickou veveričkou
Scrat, ktorému sa neustále lepí na päty obrovská smola. V tomto pokračovaní sa doba ľadová
chýli ku koncu a zvieratá si uţívajú roztápajúci sa raj, ktorý je ich novým domovom. Trojica
hrdinov stále drţí spolu a uţíva si všetkých radosti, ktoré im premena okolia prináša. Manny je
pripravený zaloţiť si rodinu, ale ţiadneho iného mamuta nikto uţ celú večnosť nezazrel, takţe
má obavy, ţe môţe byť posledným ţijúcim mamutom. Potom, akoby zázrakom stretne Ellie,
jedinú mamutiu slečnu na celom svete. Majú iba dva malé problémy: jednak sa nemôţu vystáť a
Ellie je presvedčená, ţe nie je mamutom, ale vačicou!
Americká animovaná komédia (2006).
Réţia: Carlos Saldanha (87min)

17:00

Na vlásku HD
(Tangled HD)
Dobrodruţstvá šarmantného zlodeja a krásnej princeznej, ktorej zázračné dlhé vlasy prinášajú
samé výhody - zachránia im ţivoty vţdy, keď visia na vlásku.
Dlhovlasá princezná Rapunzel trávi celý svoj ţivot zamknutá vo veţi s jediným spoločníkom,
malým svojráznym chameleónom. Ničím nerušený nudný ţivot sa náhle skončí, keď do veţe
nečakane vpadne šarmantný zlodej na úteku Flynn Rider. Vo víre zmätkov princezná po
prvýkrát opustí svoje väzenie a vydáva sa spolu s Riderom na útek plný dobrodruţstva,
zamotaných situácií a divokých záţitkov, pri ktorých ich ţivoty visia doslova na vlásku...
Zlatovlasú princeznú Rapunzel unesie zlá starena Gothel a drţí ju zatvorenú vo veţi. Z vlasov,
ktoré dievčine dorastú do dĺţky dvadsať metrov, čerpá jej stará únoskyňa večnú mladosť a
krásu. Rapunzel, ktorá netuší, ţe je princeznou, sa túţi pozrieť do neďalekého kráľovského
mesta a zistiť, prečo tam rok čo rok v deň jej narodenín vypúšťajú tisíce lampiónov. K úteku z
veţe jej pomôţe šarmantný zlodej na úteku Flynn Rider, ktorý sa zhodou okolností stane jej
rukojemníkom. Spoločne sa vydávajú na dobrodruţnú cestu, aby princezná aj bandita našli sami
seba a aby kráľovský pár našiel stratenú dcéru.
Americká animovaná rodinná rozprávková komédia (2010).
Réţia: Nathan Greno, Byron Howard (97min)

18:30

Ľadové kráľovstvo
(Frozen)
Animovaný dobrodruţný fantazijný komediálny muzikál sa inšpiroval motívmi z rozprávky Hansa
Christiana Andersena Snehová kráľovná. Získal dva Oscary - v kategóriách Najlepší
celovečerný animovaný film a Najlepšia pieseň (Let It Go) - a Zlatý glóbus ako najlepší
celovečerný animovaný film.
Nebojácna a večne optimistická Anna sa vydáva na veľkolepú výpravu do hôr v sprievode
drsného horala Kristoffa a jeho verného soba Svena, aby našla svoju sestru, krutú snehovú
kráľovnú Elsu, ktorej ľadové kúzla uväznili kráľovstvo Arendelle do večnej zimy. Na svojej púti sa
Anna a Kristoff stretávajú s nástrahami najvyšších veľhôr sveta, mýtickými trolmi aj zábavným

snehuliakom Olafom. Navzdory drsným ţivlom sa zúfalo pokúšajú zachrániť kráľovstvo a zlomiť
kliatbu ľadovej kráľovnej, skôr neţ bude celkom neskoro.
Dve princezné Elsa a Anna ţijú bezstarostné detské ţivoty. No Elsa má schopnosti zmraziť
predmety, tvoriť ľadové dráhy či spustiť sneţenie. Jej moc pri detskej hre zasiahne Annu a
odvtedy vyrastajú oddelene. Rodičia zahynú pri búrke na mori a po dovŕšení 21. narodenín sa
otvoria brány kráľovstva. Prídu mnohí hostia vrátane princa Hansa, ktorý sa do Anny zaľúbi. To
však rozhnevá Elsu, nedá im súhlas na manţelstvo, prekľaje Annu a svojím hnevom pokryje
celé kráľovstvo Arendelle hrubou vrstvou ľadu. Napokon sa vydá sa na Severnú horu, kde ţije v
obrovskom ľadovom paláci ako bezcitná ľadová kráľovná. Nebojácna Anna sa rozhodne ísť za
sestrou, obmäkčiť jej srdce a prehovoriť ju, aby sa vrátila. Aby však zlomila jej kliatbu, musí
podstúpiť nebezpečnú cestu cez zasneţené vrcholky veľhôr. Annu sprevádzajú mladý drsný
horal Kristoff a jeho sobí kamarát Sven. Cestou stretnú tajomných trolov aj vtipného snehuliaka
Olafa, ale zároveň musia čeliť armáde kráľovniných zmrznutých bojovníkov. Podarí sa Anne
obmäkčiť sestrino srdce, prelomiť jej kliatbu a zachrániť krajinu?
Americká animovaná dobrodruţná fantazijná komédia - muzikál (2013).
Réţia: Chris Buck, Jennifer Leeová (98min)
20:10

Sám doma 2: Stratený v New Yorku
(Home Alone 2: Lost in New York)
Pokračovanie mimoriadne úspešnej komédie o stretnutí malého Kevina McCalistera s dvojicou
neodbytných lupičov.
Sú tu znova Vianoce a rodina McCallisterovcov sa chystá odcestovať na vianočné prázdniny.
Kevina síce tentoraz nezabudnú doma, ale vďaka zmätku na letisku chlapec nastúpi omylom do
iného lietadla mieriaceho do New Yorku. Pohotový chlapec však nestratí nervy, ubytuje sa v
drahom hoteli a dômyselne vyuţíva otcovu kreditnú kartu. A ako áno, ako nie, do New Yorku
pricestujú aj Kevinovi starí známi - zlodeji na úteku Harry a Marv. Je jasné, ţe ich cesty sa
rýchlo skríţia, a keďţe lupiči chcú ukradnúť trţbu z najväčšieho hračkárstva, Kevin sa rozhodne
im to prekaziť...
Americká rodinná komédia (1992).
Hrajú: M. Culkin, J. Pesci, D. Stern, C. O´Haraová, J. Heard, D. Ratray, H. Wolfová, G.
Bamman, T. Curry, E. Bracken.
Réţia: Ch. Columbus (115min)
(od 7 rokov)

22:00

Zostaň so mnou
(If I Stay)
Ţiť pre lásku.
Mladá Mia Hallová si vţdy myslela, ţe najťaţším rozhodnutím jej ţivota bude voľba, či má ísť za
svojím hudobným snom na prestíţnej umeleckej škole, alebo radšej nasledovať hlas svojho
srdca a zostať so svojou ţivotnou láskou, Adamom. Lenţe potom sa všetko od základov zmení.
Na pohodovom rodinnom výlete sa stane tragédia a jej ţivot zostane visieť na vlásku. Mia, ktorá
uviazne medzi ţivotom a smrťou, musí počas jediného dňa urobiť posledné rozhodnutie, ktoré
ovplyvní nielen jej budúcnosť, ale aj osudy iných ľudí.
Sedemnásťročná Mia má všetko, o čom kedy snívala - úţasnú rodinu, milujúceho priateľa a
práve ju prijali na prestíţnu hudobnú školu. Stojí však pred váţnym ţivotným rozhodnutím bude nasledovať svoj sen o kariére violončelistky, alebo dá prednosť svojej láske a zostane s
milovaným Adamom? V jedno zimné ráno sa však všetko zmení a Mia príde o milovaných
rodičov aj brata. Zrazu vidí samú seba, ako leţí na nemocničnej posteli napojená na prístroje a
pred očami sa jej odvíja celý ţivot. Vidí všetkých svojich blízkych, a hlavne Adama, ako ju prosí,
aby sa k nemu vrátila. Včera riešila svoju budúcnosť, no dnes stojí pred jedinou osudovou
otázkou: Zostanem?
Americký romantický film (2014).
Hrajú: Ch. G. Moretzová, M. Enosová, J. Blackley, L. Liberatová, J. Leonard, S. Keach, J.
Davies, A. Hindsová, G. Roseová, J. E. Tracy, Ch. Horsdalová, L. L. Smithová a ďalší.
Réţia: R.J. Cutler(102min)
(premiéra)

(od 12 rokov)
23:55

Smrtonosná pasca 2
(Die Hard 2)
Bruce Willis ako policajný detektív John McClane je opäť v nesprávnom čase na nesprávnom
mieste. Letisko, na ktorom čaká na prílet manţelky, totiţ obsadili teroristi, aby oslobodili
zatknutého kokaínového mafiána. V stávke sú ţivoty stoviek ľudí a pasaţierov lietadiel, ktoré
musia v snehovej búrke krúţiť nad odstaveným letiskom!
Americký akčný film (1990).
Hrajú: B. Willis, B. Bedeliaová, W. Atherton, W. Sadler, R. VelJohnson, F. Nero, J. Amos a ďalší.
Réţia R. Harlin (118min)
(od 15 rokov)

01:45

Panelák
(ST) - skryté titulky
Vianoce sú tu!
Celý panelák je od rána v strese z príprav na štedrý večer. Pani Janka dostane ţivý hudobný
darček. Imre jej privedie svojho brata Martina Malachovského, aby jej zaspieval pod
stromčekom. Fedor chce vypiť českú pálenku od motorkárskeho gangu. Preţije to? Janka
špehuje susedov a prihoria jej buchty. Kapor u Jančovcov otrčí bruchom. Emil upokojuje
manţelku, ţe auto im nikto neukradol, ale poţičal ho susedovi Slušnému, aby mohol za rodinou
na sviatky. Jakub omylom zobral z chodby parádny Maslákov stromček, tomu zostal ošumelý od
Imra. Nataly odviedla nadľudský výkon a Aničku vyšperkovala do dokonalosti, aţ Maslákovi
spadne sánka, keď ju zbadá. Monika a Fedor sa práve chystajú k Jančovcom, keď k nim
prichádza neznámy muţ a prináša im tašku plnú peňazí...
Miesto, kde to ţije.
Prvý slovenský denný seriál (2012). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, V. Kobielsky, M. Miezga, B.
Turzonovová, J. Slezáček, J. Koleník, M. Partlová, R. Jakab, B. Bystriansky, A. Karnasová, D.
Kavaschová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, D. Mackovičová, R. Luknár, Z. Haasová, M.
Haasová, S. Spišák, K. Matuščinová, D. Duditšová, Š. Skrúcaný, Ľ. Konrádová, S. Grláková, M.
Javorčeková, A. Stanková, D. Szabó, D. Matušová, I. Kuxová, K. Turjanová, D. Jurčová, P.
Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, M. Trnavský, Z. Studenková, L. Pelč, L. Dóza, M. Novák, M.
Molnár, J. Wagnerová, S. Malachovský, R. Štúr, Cs. Kassai, Z. Porubjaková, E. Sakálová, M.
Kubovčík, I. Adamec, K. Farkašová, N. Vladařová, M. Hudák, E. Máziková, J. Slávik, A.
Sakmárová, L. Pavlásek a ďalší.
Námet a scenár: A. Kraus. Réţia: T. Jančo, M. Volný, M. Tutoky, A. Horečná
(od 12 rokov)

02:40

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Koledníci
Imre s Gejzom koledujú u Ivany a Kuba, zloţili a spievajú im vlastnú pesničku o nich dvoch,
Terka sa z koledy veľmi teší a koledníci dostanú aj po 20 eur. Danica s Karolom nemajú drobné,
tak im nič nedajú. Monča s Fedorom vyjedajú Dušana s Evou a Fedor sa riadne opije a odpadne
na chodbe. Koledníci upravia text pesničky na tému "opitý Fedor". Ako posledných majú
koledníci Blichárovcov, pomotajú verše, ale Janke s Emilkom sa to aj tak páči a dajú im sladkú
odmenu. Babičkin syn venuje Karolovi a Danici 500 eur. Karol sa prejedol zo všetkých dobrôt, čo
nakúpili a nemá ani chuť rozbaľovať darčeky. Renčin malý syn Felix sa po rozbalení posledného
darčeka ofúkne a nakričí na Cinegeovcov, ţe ich nenávidí a zamkne sa v spálni. Janka zabudla
kúpiť starému Hoffovi darček, a tak mu zabalí jednu z Emilových kniţiek, čo si nedávno kúpil.
Michal, Miška a Baška sú na dovolenke a pri hre takmer podpália hotelovú izbu. U Jančovcov sa
rozbaľujú darčeky. Dušan dostane športovú súpravu na oblečenie, mal by začať športovať,
Dušan si myslí, ţe je to zlý ţart, jeho do posilňovne nikto nedostane. Ivana dostala od Kuba
drahé hodinky, nechce ich prijať. Janka dostala dve podobné brošne, od Lacka aj od Emilka.
Kaţdý počas rozbaľovania darčekov dostal esemesku od Masláka, všetci sa majú dostaviť do
baru. Tam uţ čaká Denisa s kapelou ForSomeOne. Baby spievajú vianočnú pesničku, všetci
pozvaní idú oslavovať Vianoce do baru.
Miesto, kde to ţije.
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PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Vianočná pohoda
Celý panelák upratuje po štedrej večeri aj nočnom ţúre v bare a všade sa rozbaľujú darčeky. U
Jakuba zvonia v dobre nálade Egon, Jula a Alica, v ruke fľaša. Prišli popriať šťastné a veselé,
osláviť s rodinou sviatky. Pre Ivanu sú naozaj ako rodina, a tak ich pozve k sebe. Kočeny
vyzvedajú, ako je na tom Ivana s Jakubom, keď spí u neho, ale nie s ním. Radia jej, aby svoj byt
prenajala, keď teraz býva u Kuba. Chcú sa baviť a Imre im prinesie petardy. U Cinegeho sa
rozbaľujú darčeky, baby sa tešia z kabeliek, Cinege z telky a Jogi je smutný, lebo Inči sa neteší
z výbavičky, čo jej kúpil pre bábätko. Imro s Angie po ţúrke v bare upratujú, Imro zapojí aj baby
z ForSomeOne a tie si pri zametaní spievajú. Janka stretne ráno Dušana, ktorý ide behať a
veľmi sa na ňom baví. Veď kto to kedy videl, aby Jančo zdravo ţil a športoval? Najkrajším
darčekom pre Dušana je, ţe sa k nim na štedrý večer nedovalila Sonička a nepokazila im
Vianoce. Romana, Paťo a Duško gratulujú Eve k meninám, lebo včera na to všetci akosi zabudli.
Vrchná sa chce vybrať do Álp zachraňovať Bašku, aby nepodľahla smilníkovi Michalovi Bajzovi
a neskončila s ním v posteli. Egon s Jakubom a Terezkou hrajú fľašu. Pri nej sa dozvedáme, ţe
Egon je najviac hrdý na Čilemonas, Kubo nevie, kedy bude spať s Ivanou v jednej izbe a
Terezka uţ dala frajerovi Maťkovi pusu.
Miesto, kde to ţije.
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Kutyil s.r.o.
Vianoce
Ako všade inde, aj u Gyönyörüovcov vládne vianočný stres. Tünde má migrénu, Emese jačí, ţe
nesmú zabiť kapra a jedlička, ktorú chce Lajos večer zdobiť v šou, má svoje dni uţ za sebou.
Navyše Tünde rozdala všetky vianočné ozdoby...
Šikovný kutil, snaţivá manţelka a chápavý sused v komediálnom seriáli.
Slovenský komediálny seriál (2008). Hrajú A. Kraus, V. Ráková, L. Potměšil, M. Szöcsová, B.
Bystriansky, P. Šimun a ďalší. Réţia T. Jančo
(od 12 rokov)

