listopad 2022
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
středa 2. listopadu v 19 hodin

KDE ZPÍVAJÍ RACI

film USA

Romantické drama. Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního
románu „Kde zpívají raci“ vypráví o Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti
vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. Celé roky se šířily
po Barkley Cove historky o „dívce z mokřin“, které izolovaly strohou a odmítavou
Kyu od místní komunity. Když se v Kyině životě objeví dva přitažliví mladíci z města,
začne se novému, neznámému světu otevírat. Jenže ve chvíli, kdy jednoho z nich
najdou mrtvého, ji komunita bez váhání označí za hlavní podezřelou. Případ se
začne rozvíjet,…
Mládeži do12 let nevhodný, titulky, 125 minut, vstupné 120 Kč

středa 9. listopadu v 19 hodin

CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA
O KONCI SVĚTA

film ČR

Dokument. Jestli v současnosti stojí před vědci celého světa nějaká společná
otázka, pak je to otázka udržitelnosti civilizace. Doposud každá se zjevila, rozvinula se, kulminovala a zmizela. Co se stane, pokud zkolabuje dnešní globální
civilizace? Film vypráví o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou
naší současnou. Přináší výpravnou reality show našeho vlastního kolapsu. Zatím
všechny předešlé společnosti zanikly. Ale proč bychom my nemohli být první,
kdo chod dějin změní?
Mládeži přístupný, 81 minut, vstupné 120 Kč
pátek 11. listopadu v 19 hodin
film Slovensko/ČR

SVĚTLONOC

Drama/mystery. Je to tu zakleté. Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice
hluboko ve slovenských horách. Před mnoha lety odsud za nejasných okolností
utekla. Její návrat v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu ji považovali
za mrtvou. Bojí se, že svým příchodem probudí čarodějnici, která podle legend
straší v okolních lesích.
Mládeži od 15 let přístupný, 109 minut, vstupné 120 Kč
neděle 13. listopadu v 16 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„HRA NA HLEDANOU“
pátek 4. listopadu v 19 hodin

BLACK ADAM

film USA

Akční/fantasy/sci-fi. Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí
egyptských bohů – a stejně rychle uvězněn – je Black Adam (Dwayne Johnson)
vysvobozen ze svého pozemského hrobu a připraven rozpoutat v moderním světě
svou jedinečnou formu spravedlnosti.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 125 minut, vstupné 130 Kč
neděle 6. listopadu v 16 hodin
film USA

ŠOUMEN KROKODÝL

Rodinný/dobrodružný. Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich
syn Josh se snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku,
kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou
hudbu – v podkroví jejich nového domova.
Mládeži přístupný, dabováno, 107minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč
neděle 6. listopadu v 19 hodin
film Lotyšsko/ČR

ZOUFALKY

Komedie. Píše se rok 1999 a oslavy konce milénia se blíží. Sarmite, Sveta
a Katrina, tři žákyně 9. třídy, už mají školní šikany dost. Rozhodnou se to změnit
a do termínu plesu se stát nejpopulárnějšími dívkami školy. Vybaveny inspirací
z hollywoodských filmů a televizních seriálů hodlají dosáhnout popularity tím,
že jim garde na ples budou dělat největší školní borci...
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 100 minut, vstupné 130 Kč

neděle 13. listopadu v 19 hodin

DOBRÝ ŠÉF

film Španělsko

Komedie. Javier Bardem září v lehce černé komedii jako člověk, kterého si každý
přeje mít v práci. Jako Dobrý šéf. Tenhle šéf totiž tvrdí, že zaměstnanci jeho továrny
jsou pro něj jako vlastní rodina. Pro jejich dobro by udělal téměř cokoliv. Otázkou
ale je, jestli o to stojí, a jestli je to pro ně opravdu dobrá zpráva. Film Dobrý šéf
letos triumfoval na udílení španělských filmových cen Goya, kde získal celkem šest
ocenění, včetně ceny pro nejlepší film, režii, scénář a herce v hlavní roli.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 119 minut, vstupné 120 Kč
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listopad 2022
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
středa 16. listopadu v 19 hodin

VÁLEČNICE

film USA

Akční/drama/historický. Válečnice je pozoruhodný příběh ryze ženské válečné
jednotky, která v roce 1800 chránila africké Dahomejské království neslýchanou
zuřivou nemilosrdností. Snímek, jenž je inspirován skutečnými událostmi, přináší
emocionálně impozantní příběh generálky Nansici (držitelka ceny Oscar® Viola
Davis), která trénuje další generaci rekrutů s cílem připravit je na bitvu proti
nepříteli odhodlanému zničit jejich způsob života.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 135 minut, vstupné 120 Kč

Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu
nic jiného než požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl…
Mládeži do 12 let nevhodný, české znění, 105 minut, vstupné 130 Kč
středa 23. listopadu v 19 hodin
film ČR/Itálie/Maďarsko/SR

BĚŽNÁ SELHÁNÍ

Drama. Příběh tří žen, které musí žít. Film sleduje příběh tří žen různých generací v průběhu jednoho dne. Každá z nich čelí osobní krizi právě ve chvíli, kdy je
město, v němž žijí, zasaženo podivným přírodním úkazem způsobujícím náhodné
výbuchy. Dohromady je svede teprve chaos a panika, který znenadání jejich město
postihne. Hrají: T. Medvecká, B. Kaňoková, N. Klimešová a další.
Mládeži od 15 let přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 120 Kč
pátek 25. listopadu v 19 hodin
film USA

ĎÁBLOVA KOŘIST

Horor/thriller. V reakci na celosvětový nárůst posedlosti démony katolická
církev znovu otevírá školy exorcismu, kde se kněží učí obřadu vymítání. Na tomto
duchovním bojišti se objeví nepravděpodobná bojovnice: mladá jeptiška, sestra
Ann. Ta se ocitá ve frontové linii se svým spolužákem otcem Dantem a svádí boj
o duši mladé dívky, která je posedlá stejným démonem, který před lety trýznil
její vlastní matku.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 93 minut, vstupné 130 Kč

pátek 18. listopadu v 16 hodin

BLACK PANTHER:WAKANDA NECHŤ ŽIJE

film USA

Dobrodružný/akční. Otec vypráví synovi, jak před miliony let dopadl do srdce
Afriky meteorit z vibrania. Když pak přišla éra lidí, usadilo se zde pět kmenů
a nazvaly ten kus země Wakanda. Tyto kmeny mezi sebou neustále válčily, až byl
vybrán bohyní bojovník a dáno je mu pít z rostliny ve tvaru srdce. Tento muž pak
vynikal nade všechny svými smysly i silou. Stal se tak vládcem a prvním Černým
panterem, strážcem Wakandy. Všechny čtyři kmeny souhlasily, jen kmen Jabari
odešel a usadil se v horách.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 161 minut, vstupné 150 Kč
neděle 20. listopadu v 16 hodin
film ČR

PRINC MAMÁNEK

Pohádka o princi, který musel dospět v krále. Rozmazlený princ Ludvík se musí
vydat do světa, aby na své dobrodružné cestě zjistil, jak vypadá opravdový svět
mimo zdi jeho přepychového zámku. V roli milující královny se před kameru
vrátila představitelka legendární Arabely J. Nagyová. Film je srdcovým projektem
J. Budaře, jenž napsal knižní předlohu, scénář, film režíruje a sám hraje i titulní roli
postaršího prince. Princova průvodce na cestě hraje O. Vetchý, prostořekou holku
Bětu z hospody pak V. Kubařová.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč
neděle 20. listopadu v 19 hodin
film ČR/SR

GRAND PRIX

Komedie režiséra J. Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade. Roman (K.
Hádek) vede pofidérní autobazar na okraji města, má tři děti, živelnou manželku
(A. Kameníková) a pije. Emil (R. Ferro), fanatický milovník pořádku, si piplá svou
autodílnu v centru, za kterou stojí jeho největší chlouba: maketa Formule 1. Když

neděle 27. listopadu v 16 hodin

Filmové představení

DIVNOSVĚT
ZRUŠENO
neděle 27. listopadu v 19 hodin

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

film ČR

Komedie. Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale
i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde„vládne“ známá herečka Skálová v podání J. Bohdalové. Její syn ztvárněný K. Rodenem řeší svoji prostořekost a přítelkyni.
U Pazderků se zase probírají nezvaní hosté a vzájemné vztahy, ale u svátečního stolu
se nakonec sejdou J. Lábus i O. Kaiser, J. Sedláčková, P. Beretová, M. Málková, A. Čuba
nebo Anna Fialová. Na horách se svátky rozhodne oslavit rodina Hynka Čermáka,
a tak si zasněžené závěje užije i J. Plodková, J. Nedbal či S. Sandeva.
Mládeži do 12 let nevhodný, 118 minut, vstupné 140 Kč
středa 30. listopadu v 19 hod.
film Rakousko/ČR

MŮJ OTEC, KNÍŽE

Dokumentární film, který zaznamenává neobvykle otevřené rozhovory Lily
Schwarzenberg se svým otcem Karlem Schwarzenbergem. Kancléř Václava Havla,
bývalý ministr zahraničí a výrazná postava veřejného života po listopadu 1989
otevírá v rozhovoru otce a dcery řadu osobních kontroverzních témat a v diskuzích
se vydávají napříč rodinnou historií a historií 20. století vůbec. Film byl s velkou
pozorností promítnut i na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.
Mládeži přístupný, titulky, 88 minut, vstupné 100 Kč
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