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Neuvěřitelně malá Kenadie    04. 10. 2010 (večer) 
(Incredibly Small: Kenadie´s Story)
Dokument o malé Kenadie z kanadského Ontaria, která trpí vývojovou poruchou růstu. Jde 
o nesmírně vzácnou chorobu, se kterou se museli vyrovnat její rodiče i ona sama. Lékařské 
prognózy jí nedávaly šanci na přežití, ale ona žije spokojeně dál. Podstoupila první vyšetření  
u specialisty, které vyloučilo akutní nebezpečí mozkových aneuryzmat.  Ve zdraví oslavila třetí 
narozeniny a je šance, že má před sebou ještě mnoho dalších let.  
(Velká Británie – 2006 – 50 min)

Navždy malá Kenadie    11. 10. 2010 (večer) 
(Growing Up Tiny: Kenadie‘s Story)
Dokumentární film o malé holčičce Kenadie, která trpí vzácným o nemocněním, takzvaným 
primordiálním nanizmem. Ve svých šesti letech měří pouhých 76 centimetrů a váží 6,5 kilogramu. 
Patří k nejmenším lidem na světě. 
(Velká Británie – 2009 – 44 min)

Pravda o oddělení siamských dvojčat    18. 10. 2010 (večer) 
(What Really Happened When Separating Conjoined Twins) 
V roce 1997 se v africké Zambii narodí hlavou spojená dvojčata, chlapci Joseph a Luka. Profesoru 
Mokgokongovi se podaří sehnat tým specialistů a koncem roku 1997 uskutečnit v Jižní Africe 
operaci, při které jsou dvojčata úspěšně oddělena a je jim tak poskytnuta možnost samostatného 
života. Je to operace tak náročná a málokdy úspěšná, že se odborníkům z jiných zemí nechce 
věřit, že k ní skutečně v této chudé zemi došlo. Živí a zdraví chlapci, kterým je v dnešní době už 
třináct let, jsou toho však důkazem.  
(Velká Británie – 49 min)

Pouto siamských dvojčat    25. 10. 2010 (večer) 
(Conjoined Twins: Sister Bond) 
Dokumentární film o siamských dvojčatech - sestrách spojených trupem a o jejich životě před a 
po operaci. Soustředí se na rodinné vazby a vzájemné vztahy. Popisuje obtížnou operaci vedoucí 
k oddělení děvčátek. Kombinuje vhled do rodiny s rozhovory s lékaři a terapeuty.   
(Velká Británie – 2009 – 44 min)
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