
Stanoviště: 12. — Kino
Není-li jasně stanoveno jinak, smíte si vzít 2 kopie zadání a luštit mimo dohled (aspoň 100m)
od stanoviště.

Dokument o jednom nápadu, dvou 

parfémech a mnoha zajímavých názorech na 

to, co spojuje i rozděluje svět pracovníků v 

listovních službách.

Erotický magazín přinášející pravidelně každý 

měsíc vybrané kolekce exkluzivních fotografií 

a videí nejsvůdnějších modelek z celého 

světa. Představuje špičku v kategorii soft 

erotických titulů.

Svět pohltila vlna bezpráví a ulicemi se šíří 

anarchie a strach. Zločinecké gangy, které se 

neštítí použít brutální sílu svých robotů, se 

snaží vše dostat pod svou kontrolu. Šanci stav 

změnit a zachránit svět má jen jediný člověk, 

místní majitel vysokých pecí...

Hrdinové a padouši. Nové a dosud neznámé 

příběhy o utajovaných zločinech při vytváření 

amerického genofondu.

Dokument detailně a bez příkras popisuje celý 

životní cyklus hlávky zelí od jejího zasetí na 

poli, až po servírování na talíře spotřebitelů.

Federální šerifové se snaží vypátrat zoufalého 

zločince obviněného ze zpronevěry miliónů, 

dříve než si sám podřeže žíly.

22:00

20:00

Dokumentární snímek s věrnou rekonstrukcí 

událostí, které vedly k tragické havárii ropné 

plošiny Deepwater Horizon v Mexickém 

zálivu.

17:00

14:00

SÁL 1 SÁL 2 SÁL 3
15:00 12:00 18:00
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