
ŘÍJEN 2021
AFTER: TAJEMSTVÍ 
PÁ 1. 10. v 19:00 
Třetí díl filmového a knižního fenoménu After přinese pro 
osudovou lásku Tessy a Hardina zatím největší zkoušku. 
Zkoušku, která může zanechat jejich silný vztah v troskách.

Romantický, drama / Nevhodné pro děti do 12 let 
USA, 99 min., dabing 

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 
SO 2. 10. v 16:30 
Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí 
na plátna kin ve svém prvním filmovém dobrodružství. A bude 
to pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové 
patroly čekat.

Animovaný, komedie / Přístupné bez omezení 
USA, 88 min., dabing 

NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
SO 2. 10. / NE 10. 10. v 19:00 
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. 

Akční, dobrodružný, krimi / Nepřístupné pro děti do 15 let 
Velká Británie, USA, 163 min., titulky 

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK 
NE 3. 10. v 16:30 
Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího 
bráchu Tima? Oba bráchové sice v mezidobí trochu dospěli, 
ale do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, 
batolecímu věku navzdory, fakt ostrá holka.

Animovaný, komedie / Přístupné bez omezení 
USA, 107 min., dabing 

SHANG-CHI A LEGENDA  
O DESETI PRSTENECH 
NE 3. 10. v 19:00 
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Schang-
Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten 
do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý 
film ze čtvrté fáze MCU. Ve filmu uvidíme skutečného 
záporáka Mandarina.

Dobrodružný, fantasy, akční / Přístupné bez omezení 
USA, 133 min., dabing 

MINUTA VĚČNOSTI 
PO 4. 10. v 19:00 
Režisér a scenárista Rudolf Havlík na Islandu v extrémních 
podmínkách divoké přírody natočil komorní dobrodružné 
drama Minuta věčnosti. V hlavních rolích otce a dcery se 
představují Jiří Langmajer a Martina Babišová.

Drama /  Přístupné bez omezení 
Česko, 81 min., CZ 

SUPERNOVA 
ÚT 5. 10. v 19:00 
Sam a Tusker se rozhodli strávit nějaký čas ve svém starém 
obytném voze a během cesty Anglií navštívit rodinu, přátele 
a místa, na nichž již dlouho nebyli. Tuskerovi před dvěma lety 
diagnostikovali ranou demenci, což obrátilo celé jejich životy 
vzhůru nohama. A od té chvíle jim nezáleží na ničem jiném, 
než být spolu. 

Drama / Nevhodné pro děti do 12 let 
Velká Británie, 93 min., titulky 

ZÁTOPEK 
ST 6. 10. / PO 18. 10. v 19:00 
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen 
sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších 
světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského 
vítěze, Emila Zátopka.

Drama, životopisný / Přístupné bez omezení 
Česko, 130 min., CZ 

KAREL 
ČT 7. 10. / PÁ 8. 10. / SO 9. 10. / PO 11. 10.  
ST 13. 10. / NE 17. 10. / NE 24. 10. v 19:00 
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled 
do soukromí a do duše Karla Gotta. 

Dokument, životopisný / Přístupné bez omezení 
Česko, 127 min., CZ 

AINBO: HRDINKA PRALESA 
SO 9. 10. v 16:30 
Režisér José Zelada natočil příběh hrdinky pralesa Ainbo 
na počest své maminky, která vyrostla v malé vesničce 
uprostřed Amazonie stejně jako Ainbo. 

Animovaný / Přístupné bez omezení 
Peru, Nizozemsko, 85 min., dabing 

DRAČÍ ZEMĚ 
NE 10. 10. v 16:30 
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou minu-
lostí. Draci se skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže 
mladý stříbrný drak Plamínek už má takového života dost. 

Animovaný / Přístupné bez omezení 
Mauricius, 92 min., dabing 

MALÍŘKA A ZLODĚJ Filmový klub 
ÚT 12. 10. v 19:00 
Mladá česká umělkyně Barbora Kysilková žijící v Oslu je zoufalá 
z krádeže svých dvou obrazů. U soudu osloví jejich zloděje 
a poprosí jej, aby jí stál modelem pro portrét. Postupně se za-
čne vytvářet zvláštní, těžko uvěřitelný vztah a zároveň vzniká 
neoddělitelné pouto, které tyto lidské bytosti spojí navždycky.

Dokument / Nepřístupné pro děti do 15 let 
Norsko, 102 min., titulky 

CESTA DOMŮ Bio senior 
ST 13.10. ve 13:00 
Svůj nový film Cesta domů uvede režisér Tomáš Vorel do kin 
s koncem letošního léta 9. září. Snímek navazuje na Vorlovy 
filmy Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří z nich uzavřenou 
trilogii a završí osudy všech stěžejních postav.

Komedie, romantický / Nevhodné pro děti do 12 let 
Česko, 92 min., CZ 

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 
ČT 14. 10. v 19:00 titulky / SO 16.10.  
ST 20. 10. / PÁ 29. 10. v 19:00 dabing 
Tom Hardy se vrací jako Venom, jedna z nejlepších a nejkom-
plexnějších komiksových postav společnosti Marvel.

Akční, sci-fi, thriller / Nevhodné pro děti do 12 let 
USA, 90 min., titulky, dabing 

CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA  
& EXOTICKÁ DIASHOW 
PÁ 15. 10. v 19:00 
Jiří Kolbaba, Vás prostřednictvím svých jedinečných fotografií 
provede všemi kouty světa s důrazem na unikátní přírodní 
úkazy, kompozice a roztodivné tváře domorodců s nádechem 
dobrodružství, poznání, exotiky a tajemna. 

VLK A LEV:  
NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ 
SO 16. 10. v 16:30 
Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva. V kanadské divoči-
ně svede osud dohromady mladou dívku s mláďaty dvou obá-
vaných šelem a dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby.

Dobrodružný, rodinný / Přístupné bez omezení 
Francie, 99 min., dabing 

MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
NE 17. 10. v 16:30 
Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout oprav-
dové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší 
a velcí diváci v animovaném dobrodružství Myši patří do nebe. 

Animovaný, dobrodružný, komedie 
Přístupné bez omezení 
Česko, Francie, Polsko, Slovensko, 87 min., dabing 

ZPRÁVA 
ÚT 19. 10. v 19:00 
Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé 
Evropy ve špinavých barácích a s jídlem na příděl den jako 
kterýkoliv jiný. Zatímco ostatní chtějí jen přežít, skupinka vězňů 
připravuje útěk.

Drama, historický, válečný / Nevhodné pro děti do 12 let 
Česko, Slovensko, Německo, 94 min., dabing 

TALKSHOW  
MIROSLAVA DONUTILA 
ČT 21. 10. v 19:00 
Na kus řeči - populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil 
se svojí one man show Na kus řeči. 

DUNA 
PÁ 22. 10. v 19:00 titulky 
SO 23. 10. / ST 27. 10. v 19:00 dabing 
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galak-
tického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje 
vzácného koření.

Dobrodružný, drama, sci-fi / Nevhodné pro děti do 12 let 
USA, 155 min., titulky, dabing 

ROZBITÝ ROBOT RON 
SO 23. 10. v 16:30 
Animovaný snímek vypráví příběh trochu osamělého dvanác-
tiletého sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, 
mluvícího a zcela digitálního přítele.

Animovaný / Přístupné bez omezení 
USA, 107 min., dabing 

100% VLK 
NE 24. 10. v 16:30 
Mladý vlkodlak, který by se jednou měl stát obávanou příšerou 
a vůdcem smečky, se promění v roztomilého hebkého pudla. 

Animovaný, dobrodružný / Přístupné bez omezení 
Austrálie, 96 min., dabing 

MILAN KUNDERA: OD ŽERTU 
K BEZVÝZNAMNOSTI 
PO 25. 10. v 19:00 
Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč 
odešel do Francie a začal psát ve francouzštině? Co je za tím, že 
bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo 
že se vyhýbá kamerám a publicitě?

Dokument / Přístupné bez omezení 
Česko, 95 min., CZ 

HALLOWEEN ZABÍJÍ 
ÚT 26. 10. v 19:00  
Horor Halloween zabíjí je další kapitolou v úspěšné a mimo-
řádně houževnaté sérii.

Horor / Nepřístupné pro děti do 15 let 
USA, 105 min., titulky 

ATLAS PTÁKŮ Bio senior 
ST 27. 10. ve 13:00 
Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá komplikované rodin-
né vztahy se světem moderních komunikačních technologií, 
které dokáží využít naše slabá místa. 

Drama / Nevhodné pro děti do 12 let 
Česko, Slovinsko, Slovensko 90 min., CZ 

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 
ČT 28. 10. / SO 30. 10. v 19:00 
Tématem, nikoli příběhem, navazujeme na film Teorie tygra, 
který řešil cestu, kudy utéct ze vztahu, který nevyhovuje. Kurz 
manželské touhy je naopak o tom, jak v takovém vztahu žít.
Komedie / Přístupné bez omezení 
Česko, 90 min., CZ 

SEAL TEAM:  
PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ 
SO 30. 10. v 16:30 
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů 
na svou vesnici. Rozhodne se proto sestavit speciální tulení jed-
notku, která tyto žraločí teroristy vyžene z jejich území nadobro! 

Animovaný, rodinný / Přístupné bez omezení 
Jihoafrická republika, 98 min., dabing 

ADDAMSOVA RODINA 2 
NE 31. 10. v 16:30 
Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, kteří svým 
nevšedním a podivným chováním terorizují nové kraje.

Animovaný, rodinný / Přístupné bez omezení 
USA, Velká Británie, Kanada, 93 min., dabing 

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH 
NE 31. 10. v 19:00 
Příběh romantické komedie je zasazen do malého města 
a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s ná-
ladami hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národ-
ního divadla, která po úrazu skončila kariéru profi tanečnice 
a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou 
Maruškou na opuštěný mlýn, který zdědila po babičce. 

Komedie, romantický / Přístupné bez omezení 
Česko, 94 min., CZ 


