
 
 

LISTOPAD 2021 
 
04.  11., ČTVRTEK, 16:30 
MATKY 

Komedie, Česko, 2021, 95 min. 

Přístupnost: 12+ 
Vstupné: 110 Kč  
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K 
tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára má hezký zadek, 
a tak ho začala fotit a žít ve světě sociálních sítí. Hedvika žije tak trochu ve zlaté kleci, její manžel 
workoholik moc doma není, a tak není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David. Zuzana je po 
rozchodu s Kamilem bez peněz, prostě upracovaná a uhoněná matka dvou dětí. Zato Eliška má 
skvělého kluka, nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna 
druhou… 
 
04.  11., ČTVRTEK, 18:00 
05.  11., PÁTEK, 16:30 
DUNA 

Dobrodružný / Sci-Fi, USA, 2021, 155 min., dabing 

Přístupnost: 12+ 
Vstupné: 130 Kč  
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí 
planety Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, 
které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i 
komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí 
spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do 
pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve 
vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají? 
 
05.  11., PÁTEK, 19:00 
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 

Komedie, Česko, 2021, 118 min. 

Přístupnost: 12+ 
Vstupné: 120 Kč  
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, 
jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. 
Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a 
scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou 
kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní 
úkol, není sráč… 
 
06.  11., SOBOTA, 15:30 
ADDAMSOVA RODINA 2 

Animovaný / Komedie / Rodinný, USA / Velká Británie / Kanada, 2021, 93 min., dabing 



Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 120 Kč  
Nejoblíbenější strašidelná rodinka se vrací na plátna kin! Morticia a Gomez s jistým nespokojením 
sledují, jak jejich děti dospívají a začínají se vyhýbat rodinným večeřím a další společným aktivitám. 
Proto se rozhodnou upevnit rodinná pouta a vyrazit na poslední strašnou rodinnou dovolenou. 
Naloží dceru Wednesday, syna Pugleyho, strýčka Festera a ostatní členy rodiny do velkého karavanu 
a vydají se na dalekou cestu napříč Amerikou, aby se opět sblížili a zažili nové vzrušující 
dobrodružství. Mohlo by se na tom něco pokazit? 
 
06.  11., SOBOTA, 17:30 
ZÁTOPEK 

Životopisný / Drama, Česko, 2021, 131 min. 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 100 Kč  
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem 
Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu 
retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se 
v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž 
dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje 
tisíce sportovců po celém světě. 
 
06. – 07.  11., SOBOTA-NEDĚLE, 20:00 
ETERNALS 

Akční / Drama / Sci-Fi, USA, 2021, 168 min., dabing 

Přístupnost: 12+ 
Vstupné: 130 Kč  
Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Epický 
příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze 
stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. 
 
07.  11., NEDĚLE, 15:30 
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ 

Animovaný, Jihoafrická republika, 2021, 98 min., dabing 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 120 Kč  
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne se proto 
sestavit speciální tulení jednotku, která tyto žraločí teroristy vyžene z jejich území nadobro! Má to 
však jeden háček: tahle “speciální jednotka” se skládá z veselých tuleňů, kteří nikdy nebojovali a do 
formy je nedokáže dostat ani zkušený velitel Claggart. Jenže síla není vždy vše a možná se jim mír 
podaří nastolit důvtipem, inteligencí a dobrým srdcem. 
 
07.  11., NEDĚLE, 17:30 
26.  11., PÁTEK, 16:30 
KAREL 

Dokumentární, Česko, 2020, 133 min. 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 130 Kč  
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho 



roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného 
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm 
nechybí Gottův nadhled a humor. 
 
10.  11., STŘEDA, 16:30 
POHÁDKOVÁ STŘEDA – LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT 

Animovaný / Komedie / Rodinný, USA / Indie, 2018, 90 min., dabing 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 60 Kč dospělí a 40 Kč děti 
Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou se 
medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom, jak 
být dravým, děsivým a nebezpečným vládcem promrzlých planin docela pokulhává. Je to dobrák od 
kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední medvěd, žije na severním pólu a musí se stát 
vůdcem. Aby získal aspoň trochu potřebného respektu, tak se se svým medvědím synem a 
osvědčenou skupinou potrhlých nezničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí. Do New 
Yorku. 
 
11.  11., ČTVRTEK, 10:00 
KINO SENIOR – MEKY 

Dokumentární / Životopisný, Česko / Slovensko, 2020, 80 min. 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 50 Kč  
Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, kdy poprvé vzal do ruky kytaru, až do momentu, kdy 
svůj život odhalil filmařům? Býval dlouhovlasým rockerem i britským elegánem, ještě před 
plnoletostí hrával jako námezdní muzikant v cizině, zažil ztrátu bratra, vyhazov z kapely stejně jako 
davy fanynek, slávu a hudební triumfy, má za sebou odchod do ústraní i velký návrat. Jak se 
vyrovnal s havárií blízké osoby a se svody všemocné komunistické strany v době socialismu? 
 
11. 11., ČTVRTEK, 16:30 
12. 11., PÁTEK, 19:00 
HRANA ZLOMU 

Drama / Thriller, Česko, 2021, 86 min. 

Přístupnost: 15+ 
Vstupné: 120 Kč  
Kateřina s Robertem vychovávají svou malou dcerku v luxusní moderní vile, stěží lze však jejich 
domácnost nazvat harmonickou. Na rozdíl od nich žije dospělý Viktor se svou matkou v 
polorozpadlém domě na samotě, jejich rodinné vztahy nicméně nejsou o nic zdravější – byť docela 
jiným způsobem. Osudy dvou disfunkčních rodin se protínají v unikátním, atypicky vyprávěném 
příběhu-skládance plném surreálných obrazů výmluvnějších než jakákoli slova. 
 
11. 11., ČTVRTEK, 18:00 
12. 11., PÁTEK, 16:30 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT 

Akční / Dobrodružný / Krimi, Velká Británie / USA, 2021, 163 min., titulky 

Přístupnost: 15+ 
Vstupné: 130 Kč  
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však 
nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. 
Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během 



vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi 
ničivou novou technologií. 
 
13.  11., SOBOTA, 15:30 
MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA 

Rodinný, Česko / Slovensko / Německo, 2021, 82 min. 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 100 Kč  
Děti ze skautského oddílu tráví své letní prázdniny na místě, které je ukryto v horách romantické 
lesní oblasti. Tři týdny žijí jako divoši – spí v týpí, myjí se v potoce, vaří své jídla na ohni a baví se v 
lese kolem. Tentokrát však skauti přicházejí do svého lesa naposledy. Díky plánu těžit zde lithium, 
zmizí jejich divočina navždy… 
 
13. – 14. 11., SOBOTA-NEDĚLE, 17:30 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
Romantický / Komedie, Česko, 2021, 109 min. 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 130 Kč  
Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. 
Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a 
partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví 
osud do cesty malou uprchlci z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou 
spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům, je pro něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už 
rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci. 
 
13. – 14. 11., SOBOTA-NEDĚLE, 20:00 
POSLEDNÍ NOC V SOHO 

Drama / Horor / Thriller, Velká Británie, 2021, 116 min., titulky 

Přístupnost: 15+ 
Vstupné: 140 Kč  
Mladá dívka, která se zajímá o módní design, záhadně vstupuje do šedesátých let, kde se setkává se 
svým idolem, oslnivou rádoby zpěvačkou. Ale Londýn v šedesátých letech není tím, čím se zdá, a 
zdá se, že se čas rozpadá se stinnými následky. 
 
14. 11., NEDĚLE, 15:30 
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 

Animovaný, USA / Kanada, 2021, 88 min., dabing 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 120 Kč dospělí a 100 Kč děti 
lapková patrola patří k největším fenoménům současnosti. Psí záchranáře, kteří umějí létat s 
letadlem (kříženkyně Skye), hasit požáry (dalmatin Marshall), strážit zákon (německý ovčák Chase) 
a dělat spoustu dalších užitečných věcí (ostatní čtyřnozí chlupáči), milují děti po celém světě. 
Stejnojmenný televizní seriál láme rekordy ve sledovanosti stejně jako v prodeji hraček. Bylo jen 
otázkou času, než tahle odvážná štěňata zvednou laťku a vydají se do kina za svým dosud největším 
dobrodružstvím. 
 
17.  11., STŘEDA, 16:30 
OKUPACE 

Drama, Česko, 2021, 98 min. 

Přístupnost: 15+ 



Vstupné: 110 Kč  
Ospalý večírek divadelních herců naruší návštěva nezvaného hosta. Opilý ruský důstojník přišel 
prodat kanystr benzínu, jenže obchod se zvrhne v závody v pití vodky a Rus, zaujatý nejen 
pohlednou Miladou, ale hlavně komickou zbabělostí všech přítomných mužů, se k odchodu nemá. 
Atmosféra houstne spolu s oblaky cigaretového dýmu, charaktery se lámou. Rus se skvěle baví až 
vytáhne zbraň… Hra se mění v past, hrdinové ve zbabělce a zbabělci v hrdiny. 
 
18.  11., ČTVRTEK, 16:30 
JEDINĚ TEREZA 

Komedie / Romantický, Česko, 2021, 102 min. 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 120 Kč  
Tomáš s Terezou prožívali lásku jako z učebnice. Poznali se na střední, přeskočila mezi nimi jiskra a 
pak už to jen doutnalo a hořelo. Po vysoké spolu zůstali v Praze, meteorolog Tomáš získal skvělou 
práci televizního moderátora počasí, a Tereza se snaží rozjet prodej a výrobu ručně šitých bot. Kdy 
se to zadrhlo? Na Štědrý den, když Tereza přistihla polosvlečeného Tomáše v domněle choulostivé 
situaci s populární televizní moderátorkou. Prekérní chvilku by sice Tomáš mohl celkem racionálně 
vysvětlit, kdyby k tomu ale dostal příležitost. „Usmiřovačku“ mu překazí neplánovaný pobyt na 
policejní stanici, a když se konečně dostane domů, narazí na prázdný byt a výzvu, aby se sbalil a 
odstěhoval. 
 
18. – 19. 11., ČTVRTEK-PÁTEK, 19:00 
HLAS LÁSKY 

Drama / Životopisný / Hudební, Kanada / Francie, 2020, 128 min., titulky 

Přístupnost: XX 
Vstupné: 120 Kč  
Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline Dion. Quebec, 60. léta 20. 
století. Sylvette a Anglomard se radují ze svého čtrnáctého dítěte, holčičky Aline. Ve skromné 
rodině všichni žijí hudbou. Když pak hudební producent Guy Claude objeví Aline a její jedinečný 
hlas, vyvstane mu v hlavě jediný cíl – udělat z Aline nejlepší zpěvačku na světě. Podporována 
rodinou i Guy-Claudem, se kterým ji pojí více než přátelské city, se mladá pěvkyně vydává na 
neobyčejnou životní cestu. 
 
19. 11., PÁTEK, 16:30 
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 

Komedie, Česko, 2021, 97 min. 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 120 Kč  
Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, 
dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence 
převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní 
představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba 
lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči 
o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však také 
objeví, kolik podob může mít láska… 
 
20.  11., SOBOTA, 15:30 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE 

Animovaný / Rodinný / Dobrodružný, Česko / Francie / Polsko / Slovensko, 2021, 87 min. 



Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 130 Kč dospělí a 110 Kč děti 
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém světě a vůbec 
ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen 
mihne. Jejím toužebným přáním je být stejně statečná jako její tatínek. Ten se dokázal s nasazením 
vlastního života postavit děsivému lišákovi Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, 
stal se ale obdivovaným hrdinou myšího společenství. Šupito chce všem dokázat, že odvaha je 
dědičná. Snaží se zopakovat jeho legendární kousek – vytrhnout pár chlupů z liščího kožichu. 
 
20. – 21.  11., SOBOTA-NEDĚLE, 17:30 
ZTRACENI V RÁJI 
Komedie / Road movie, Švýcarsko / Česko, 2021, 75 min. 

Přístupnost: 12+ 
Vstupné: 130 Kč  
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea, 
Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci 
nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny 
nikdo nevyčítá. Když se však jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby ho ve světě našla, musí 
se Petr rozhodnout, jaký králíček chce vlastně být. 
 
20. – 21.  11., SOBOTA-NEDĚLE, 20:00 
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 
Akční / Sci-Fi / Thriller, USA, 2021, 98 min., dabing 

Přístupnost: 12+ 
Vstupné: 120 Kč  
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších 
comicsových postav společnosti Marvel. 
 
21.  11., NEDĚLE, 15:30 
100% VLK 

Animovaný / Komedie, Austrálie, 2020, 96 min., dabing 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 120 Kč  
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do 
starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se stane 
skutečným vlkodlakem, bude se z něj vážený člen smečky a jednou velmi obávané monstrum. 
Stejně jako jeho otec a jeho děda i praděda. V tu velkou slavnostní noc první proměny se ale něco 
zvrtne a Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc hrozivého, zato ve strašně moc rozkošného... 
pudla. 
 
24.  11., STŘEDA, 16:30 
POHÁDKOVÁ STŘEDA – ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH 

Animovaný / Akční / Dobrodružný, Jižní Korea, 2019, 92 min., dabing 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 60 Kč dospělí a 40 Kč děti 
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou 
krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije 
veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jako by nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s 
ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu. 



 
25.  11., ČTVRTEK, 16:30 
ZBOŽŇOVANÝ 

Komedie / Drama, Česko, 2021, 99 min. 

Přístupnost: 12+ 
Vstupné: 100 Kč  
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl 
vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho 
rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, 
stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. 
Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy považovala za 
svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. 
 
25. – 26. 11., ČTVRTEK-PÁTEK, 18:30 
KLAN GUCCI 
Životopisný / Thriller / Drama, USA, 2021, 164 min., titulky 

Přístupnost: 15+ 
Vstupné: 130 Kč  
Příběh vypráví o tom, jak se Patrizia Reggiani (Lady Gaga), exmanželka Maurizia Gucciho (Adam 
Driver), spikla, aby zabila svého manžela, vnuka renomovaného módního návrháře Guccia Gucciho. 
 
27. – 28. 11., SOBOTA-NEDĚLE, 15:30 
ENCANTO 

Animovaný / Dobrodružný / Komedie, USA, 2021, 110 min., dabing 

Přístupnost: bez omezení 
Vstupné: 130 Kč dospělí a 110 Kč děti 
Film Encanto z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neobyčejné rodiny 
Madrigalových. Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských 
horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že 
každé dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé 
dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel 
zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny. 
 
27. – 28. 11., SOBOTA-NEDĚLE, 17:30 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 

Komedie, Česko, 2021, 118 min. 

Přístupnost: 12+ 
Vstupné: 140 Kč  
Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Film režisérky Ireny 
Pavláskové představí celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, 
Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku, 
Jana Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda. 
 
27. – 28. 11., SOBOTA-NEDĚLE, 15:30 
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK 

Drama, USA, 2021, 138 min., titulky 

Přístupnost: 12+ 
Vstupné: 130 Kč  
Král Richard: Zrození šampiónek je životopisné drama, natočené podle skutečného příběhu, který 
inspiruje celý svět. Příběh Richarda Williamse (W ill Smith), trenéra a otce světově proslulých 



tenistek Venus a Sereny, který má geniální plán jak dostat své dcery z ulic Comptonu v Kalifornii na 
světovou tenisovou scénu. Hluboce dojemný příběh ukazuje sílu rodiny, vytrvalost a neochvějnou 
víru jako prostředek k dosažení nemožného a ovlivnění nejen tenisového světa. 
 
 
 
 
 
 
 
 


