
LISTOPAD 2021
ZÁTOPEK 
PO 1. 11. / PO 22. 11. v 19:00 
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen 
sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších svě-
tových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, 
Emila Zátopka.

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

NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
ÚT 2. 11. v 19:00  
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zaslou-
žený 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 

LIBOR & IVO ŠMOLDASOVI  
- TALKSHOW 
ST 3. 11. v 19:00  
Ivo Šmoldas - známý glosátor, humorista a komentátor vy-
stoupí se svým synem, předním českým jazzovým kytaristou 
s bohatými mezinárodními zkušenostmi, Liborem Šmoldase

ETERNALS 
ČT 4. 11. v 19:00 titulky 
SO 6. 11. / ST 10. 11. / PÁ 12. 11. v 19:00 dabing 
Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů z filmo-
vého vesmíru Studií Marvel. 

Akční, drama, fantasy, Nevhodné pro děti do 12 let 
USA, 168 min., titulky, dabing 

DUNA 
PÁ 5. 11. v 19:00  
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galak-
tického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje 
vzácného koření – melanže, jež poskytuje zvláštní psychické 
schopnosti, které umožňují cestování vesmírem.

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

MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
SO 6. 11. 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 

100% VLK 
NE 7. 11. v 16:30 
Začátek letošního podzimu přináší stoprocentně zábavné 
a chlupaté dobrodružství. 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 

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 
NE 7. 11. v 19:00 
Kde končí objetí a začíná škrcení? Hlavní otázka vztahové 
komedie pro lidi, kteří chtějí ve zdraví a lásce přežít vlastní 
manželství. Tématem, nikoli příběhem, navazujeme na film 
Teorie tygra, který řešil cestu, kudy utéct ze vztahu, který ne-
vyhovuje. Kurz manželské touhy je naopak o tom, jak v tako-
vém vztahu žít.

Komedie,  Nevhodné pro děti do 12 let 
Česko, 90 min., CZ 

KAREL 
PO 8. 11. 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 

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 
ÚT 9. 11. v 19:00 
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nej-
lepších a nejkomplexnějších komiksových postav společnosti 
Marvel.

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

Bio senior 

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA 
A KAREL   
ST 10. 11. ve 13:00 
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve 
středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali.

Komedie,  Nevhodné pro děti do 12 let 
Česko, 118 min., CZ 

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
ČT 11. 11. / SO 13. 11. / NE 14. 11. / PÁ 19. 11. / 
PO 29. 11. v 19:00 
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a ne-
nalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou 
situační komikou. 

Romantický, komedie, Přístupné bez omezení 
Česko, 109 min., CZ 

ROZBITÝ ROBOT RON 
SO 13. 11. v 16:30 
Animovaný snímek Rozbitý robot Ron vypráví příběh trochu 
osamělého dvanáctiletého sedmáka Barneyho a Rona, jeho 
nového chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele, který 
má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší kamarád robot“.

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

VLK A LEV:  
NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ 
NE 14. 11. 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 

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA 
A KAREL 
PO 15. 11. v 19:00 
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve 
středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali.

Komedie,  Nevhodné pro děti do 12 let 
Česko, 118 min., CZ 

PAROŽÍ 
ÚT 16. 11. v 19:00 
V izolovaném městě v Oregonu se učitelka střední školy a její 
bratr, místní šerif, zaplete s jedním ze studentů, jehož temná 
tajemství vedou až k děsivému setkání s legendární bytostí, 
která zde byla dávno před nimi. 

Horor, mysteriózní, Nepřístupné pro děti do 15 let 
USA, 99 min., titulky 

BUDIŽ VODA 
ST 17. 11. v 19:00 
Sběrný dokument o českém vynálezu s názvem S.A.W.E.R.

Dokumentární, Přístupné bez omezení 
Česko, 120 min., CZ 

ZTRACENI V RÁJI 
ČT 18. 11. / SO 20. 11. / NE 21. 11. v 19:00 
Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl 
vždy tak trochu bohém, rozhodl se opustit tamější buržoazní 
svět, kam příliš nezapadal.

Komedie,  Přístupné bez omezení 
Švýcarsko, Česko, 75 min., dabing 

ADDAMSOVA RODINA 2 
SO 20. 11. 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 

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH 
TULEŇŮ 
NE 21. 11. v 16:30 
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! 

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

HLAS LÁSKY            Filmový klub 
ÚT 23. 11. v 19:00 
Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy 
Céline Dion.

Drama, životopisný, hudební, Přístupné bez omezení 
Kanada, Francie, 128 min., titulky 

ZÁTOPEK  Bio senior 
ST 24. 11. ve 13:00  
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen 
sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších svě-
tových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, 
Emila Zátopka.

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

LADISLAV ZIBURA – 
PRÁZDNINY V ČESKU 
ST 24. 11. v 19:00  
Po světě už se Ladislav narajzoval dost, a tak zatoužil po tom 
důvěrně poznat svou vlast. Vydejte se s ním na dvouměsíční 
prázdninovou jízdu po českých luzích a hájích. 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
ČT 25. 11. / SO 27. 11. / NE 28. 11. v 19:00 
Komedie odehrávající se během Štědrého dne, kdy několik 
hrdinů prožije opravdu nevšední a nezapomenutelné Vánoce.

Komedie,  Přístupné bez omezení 
Česko, 105 min., CZ 

KLAN GUCCI 
PÁ 26. 11. v 19:00 
Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impé-
ria italského módního domu.

Životopisný, thriller, drama, Nepřístupné pro děti do 15 let 
USA, 170 min., titulky 

ENCANTO  
SO 27. 11. v 16:30 
Film Encanto z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví 
příběh neobyčejné rodiny Madrigalových

Animovaný, rodinný, Přístupné bez omezení 
USA, 91 min., dabing 

O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ 
POHÁDKY 
NE 28. 11. v 16:30 
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlep-
ší z české animace a tradičních příběhů a tradic.

Animovaný, pohádka, Přístupné bez omezení 
Česko, 63 min., CZ 

NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ 
ÚT 30. 11. v 19:00 
Otec se s přítelkyní a synem přestěhuje do nového domu. Klid-
né předměstské prostředí nabízí idylickou příležitost na nový 
začátek, ale malý chlapec se brzy začne přátelit s někým 
na druhé straně zdi. 

Horor, Nepřístupné pro děti do 15 let 
Švédsko, 87 min., titulky 


