Eternals

01.–03.11.		
KAREL

17:30

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Gotta.
ČR, 2020 | režie O. Malířová Špátová
přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč • 127 minut

Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů,
kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů.
USA, 2021 | hrají A. Jolie, R. Madden, G. Chan | režie Ch. Zhao
český dabing • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 157 minut

01.–03.11.		
POSLEDNÍ SOUBOJ

20:00

15.–17.11.		 20:00
POSLEDNÍ NOC V SOHO

04.11.				
PARALELNÍ MATKY

18:00

16.–17.11.		
ETERNALS

Některé sny umí být tak živé, že si položíte otázku, jestli se vám opravdu jen zdály.
Velká Británie, 2021 | hrají A. Taylor-Joy, T. McKenzie, M. Smith | režie E. Wright
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 140 Kč • 117 minut

V časech, kdy byl měřítkem etikety a spravedlnosti rytířský kodex, mohly být
následky vzdorování tehdejším institucím – církvi, šlechtě a králi – velmi kruté.
USA, 2021 | hrají M. Damon, A. Driver, B. Affleck | režie R. Scott
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 130 Kč • 152 minut

18.–21.11.		
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Poslední noc v Soho

18:00
Přání Ježíškovi

Dva filmové bloky plné špičkových filmů! Sníh, led, adrenalin, extrémní lyžování, zimní lezení, snowkiting, skialpinismus a další zimní šílenosti.
vstupné na jednotlivé bloky 50 Kč, na celý festival 80 Kč • více na https://www.
tka.cz/kino/snow-film-fest

Mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne se proto sestavit speciální tulení jednotku, která tyto žraločí teroristy vyžene!
JAR, 2021 | v originálním znění J. Usher, J. Simmons, K. Schaal | režie
G. Cameron
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 98 minut

08.–10.11.		

Snow film fest

18:00

Venom 2: Carnage přichází

Encanto

JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA

Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která z našich životů v podstatě zmizela.
ČR, 2021 | režie A. Komrzý
nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 100 Kč • 76 minut

08.–10.11.		
PAROŽÍ

11.–14.11.		
ETERNALS

20:00

Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů,
kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů.
USA, 2021 | hrají A. Jolie, R. Madden, G. Chan | režie Ch. Zhao
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 157 minut

ne mu v hlavě jediný cíl – udělat z Aline nejlepší zpěvačku na světě.
Kanada, 2020 | hrají V. Lemercier, C. Weyers, V. Baylaucq | režie V. Lemercier
film s titulky • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 128 minut

25.–28.11.		 18:00
ENCANTO
Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a mladá dívka Mirabel zjistí, že právě

25.–28.11.		 20:00
VÁNOČNÍ
PŘÍBĚH
Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne.

V izolovaném městě se učitelka a její bratr, zaplete s jedním ze studentů, jehož
tajemství vedou až k děsivému setkání s bytostí, která zde byla dávno před nimi.
USA, 2021 | hrají K. Russell, J. Plemons, J. T. Thomas | režie S. Cooper
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 99 minut

Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství?
ČR, Francie, 2021 | hlasy P. Balner, M. Ruml, O. Vetchý | režie J. Bubeníček
přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 87 minut

Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických
novin ve fiktivním francouzském městě 20. století
USA, 2021 | hrají T. Swinton, F. McDormand, B. Murray | režie W. Anderson
film s titulky • přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč • 108 minut

ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny.
USA, 2021 | v originálním znění S. Beatriz, M. C. Botero, J. Leguizamo | režie
B. Howard
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč • 86 minut

20:00

11.–14.11.		 18:00
MYŠI PATŘÍ DO NEBE

komplexnějších comicsových postav společnosti Marvel.
USA, 2021 | hrají T. Hardy, M. Williams, W. Harrelson | režie A. Serkis
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 100 Kč • 98 minut

22.–24.11.		 20:00
HLAS
LÁSKY
Když hudební producent Guy Claude objeví Aline a její jedinečný hlas, vyvsta-

20:00

Kultovní sci-fi dílo o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž
jde o ovládnutí planety Arrakis.
USA, 2021 | hrají T. Chalamet, R. Ferguson, J. Brolin | režie D. Villeneuve
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 155 minut

18.–21.11.		 20:00
VENOM
2:
CARNAGE
PŘICHÁZÍ
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nej22.–24.11.		 18:00
FRANCOUZSKÁ DEPEŠE
LIBERTY, KANSAS EVENING SUN

06.–07.11.		 18:00
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ

06.–07.11.		
DUNA

18:00

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou
vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou.
ČR, 2021 | hrají R. Krajčo, J. Dušek, E. Holubová | režie M. Ferencová
přístupný bez omezení • vstupné 130 Kč • 109 minut

Dvě nastávající matky, Janis a Ana, se potkávají v nemocnici. Netuší, že jejich
náhodné setkání zkomplikuje a zásadním způsobem změní jejich životy
Španělsko, 2021 | hrají P. Cruz, J. J. Domínguez, R. de Palma | režie P. Almódovar
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 120 minut

05.11.				
SNOW FILM FEST

17:00

ČR, 2021 | hrají K. Roden, J. Bohdalová, J. Lábus | režie I. Pavlásková
nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 140 Kč • 118 minut

Myši patří do nebe

Klan Gucci

29.11.–1.12.
MACHR NA 30 DNŮ

18:00

Celý Rayanův život změní mylná diagnóza jeho lékaře. Seznam toho, co by
chtěl mladý policajt zažít než zemře, jej přivede do víru bláznivých zážitků.
Francie, 2020 | hrají T. Boudali, J. Garcia, P. Lacheau | režie T. Boudali
český dabing • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 87 minut

29.11.–1.12.
KLAN GUCCI

20:00

Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta
ani vražda.
USA, 2021 | hrají Lady Gaga, A. Driver, A. Pacino | režie R. Scott
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 164 minut

