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TADY VARY ve vašem kině 30.11. - 02.12.2021 

 

30.11.2021 úterý   
17.00 RENÉ - VĚZEŇ SVOBODY  ČR  2021  100´ 

Další svědectví o životě nenapravitelného delikventa i bystrého glosátora v jednom. Otisk doby, milostné 

vztahy i naděje na řádný život zůstávají hlavními tématy jednoho z unikátních časosběrných projektů přední 

české dokumentaristky. 

Vstupné 120,- přístupný 

 

20.00 BENEDETTA  Francie  2021  127´  tit. 

Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě koncem 17. století výsadní postavení v 

toskánském klášteře. Když její slabost pro mladou a živelnou Bartolomeu přeroste v nespoutanou vášeň, 

začíná hra plná intrik sahající do vyšších pater italské církve. Erotické drama podle skutečného příběhu. 

Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 

 

 

1.12.2021 středa   
17.00 KUPÉ Č. 6  Finsko  2021 107´ tit. 

Finská studentka a nerudný, alkoholu holdující ruský horník se setkávají ve vlakovém kupé na cestě do 

Murmansku. Nevšední romantická komedie s hlubokým porozuměním vypráví o přirozené potřebě 

blízkosti. 

Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 

 

20.00 BOD VARU  VB  2021  92´  tit. 

Šéfkuchaři Andymu ještě ani nezačala směna, a už nestíhá. Jeho restaurace je přebookovaná, kuchyní 

šmejdí nespokojený kontrolor a do toho všeho na večeři dorazí i kuchařská ikona s uznávanou food-

kritičkou. Jednozáběrová jízda hektickým večerem začíná…  

Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 

 

 

2.12.2021 čtvrtek   
17.00 MUŽ Z ACAPULCA  Francie, Itálie  1973  95´ dabing 

Kultovní komedie připomíná nedávno zesnulého herce Jean-Paula Belmonda v legendární dvojroli 

nepřemožitelného agenta a autora brakových románů. 

Vstupné 120,- přístupný 

 

20.00 NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ  Norsko  2021  121´  tit. 

Film na pomezí dramatu a komedie vypráví vtipně, pravdivě a s citem o vztazích a životě v době, kdy 

můžeme mít téměř nekonečné možnosti, a přesto si připadat jako nejhorší člověk na světě. 

Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 

 

 

6. pondělí O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍPOHÁDKY   ČR  2021  63‘  

v 18.00 Režie: M. Zachariáš, M. Otevřel, D. Súkup, P. Vodička, Š. Váchová 

Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší ze současné české animace a tradičních 

příběhů. Průvodcem mezi pohádkami je čert Florimón, jehož příběh je úplně ze všech největší a nejhlavnější 

a celé pásmo završí.  

Vstupné 100,-  děti do 15 let zdarma přístupný 

 

8. středa HLAS LÁSKY Kanada, Francie  2021  128‘  tit.  
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v 19.00 Režie: Valérie Lemercier 

Hrají: V. Lemercier, C. Weyers, V. Baylaucq, S. Marcel,… 

Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline Dion. Když 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, kterého s Aline pojí více než přátelské city, se mladá 

pěvkyně vydává na neobyčejnou životní cestu. 

Vstupné 100,- přístupný 

 

9. čtvrtek ŠARLATÁN ČR, Irsko, Polsko, SR  2020  118‘  

v 19.00 Režie: Agnieszka Holland 

Hrají: I. Trojan, J. Trojan, J. Loj, J. Pokorná, … 

Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými 

schopnostmi, jenž bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním a 

pomocí bylinek léčil nemoci, se kterými si doktoři nevěděli rady. Jeho mimořádné schopnosti však byly 

vykoupeny bojem s vlastními démony.  

Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 

 

13. pondělí ZÁTOPEK ČR, SR  2021  130‘ 

v 19.00 Režie: David Ondříček 

Hrají: V. Neužil, M. Issová, J. Frecheville, R. Mikluš,… 

Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho 

z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o 

vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. 

Vstupné 100,- přístupný 

 

15. středa KLAN GUCCI USA  2021  164‘  tit.  

v 19.00 Režie: Ridley Scott 

Hrají: Lady Gaga, A. Driver, J. Leto, J. Irons, Al Pacino,… 

Drama s hvězdným obsazením je inspirováno šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního 

domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají 

dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci. 

Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 

 

16. čtvrtek PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI ČR  2021  109‘  

v 18.00 Režie: Marta Ferencová 

Hrají: R. Krajčo, E. Holubová, J. Dušek, J. Langmajer,… 

Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci. 

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou v romantické komedii 

vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. 

Vstupné 110,- přístupný 

 

20. pondělí  KAREL ČR  2020  127‘  

v 19.00 Režie: Olga Malířová Špátová 

Renomovaná režisérka natáčela s Karlem Gottem dokumentární film 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. 

Vstupné 120,- přístupný 

 

 

22. středa KRÁL RICHARD - ZROZENÍ ŠAMPIONEK   USA  2021  140‘  tit.  

v 19.00 Režie: Reinaldo Marcus Green 

Hrají: W. Smith, A. Ellis, S. Sydney, D. Singleton, … 

Životopisný příběh 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. 

Vstupné 130,- do 12 let nevhodný 

 

23. čtvrtek ZTRACENI V RÁJI Švýcarsko, ČR  2021  75‘  tit.  

v 19.00 Režie: Fiona Ziegler 

Hrají: D. Jann, H. Vagnerová, I. Pokorný, A. Schenardi,… 

Komediální road-movie o střetu dvou světů i dvou generací. Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, 

ale protože byl vždy tak trochu bohém, rozhodl se opustit tamější buržoazní svět a po třicítce se přestěhoval 

do Prahy, kde provozuje vysněný hudební klub, zažívá osudovou lásku, ale i osudové neštěstí, a nakonec 

to vypadá, že se bude muset do Švýcarska přece jen na chvíli vrátit… 

Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 

 

27. pondělí SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA         USA  2021  149‘  dabing  

v 18.00 Režie: Jon Watts 

Hrají: T. Holland, Zendaya, M. Tomei, B. Cumberbatch,… 

V dobrodružném akčním filmu je vůbec poprvé odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již 

nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Když požádá o pomoc Doctora 

Strange, rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man. 

Vstupné 130,- děti do 15 let 110,- přístupný 

 

 

PREMIÉRY FILMŮ BYLY ZRUŠENY: 

28. středa ZNÁMÍ NEZNÁMÍ ČR, SR  2021  95‘ 

v 19.00 Režie: Zuzana Marianková 

Hrají: T. Pauhofová, K. Issová, M. Hoffman, T. Měcháček,… 

Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když se během 

jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mobilů. 

Vstupné 140,- do 12 let nevhodný 

 

29. čtvrtek TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2.   ČR  2021  100‘ 

v 18.00 Režie: Ivo Macharáček 

Hrají: O. Vetchý, V. Khek Kubařová, T. Klus, J. Lábus,… 

Příběh pohádky z království, kde vládne král Jakub s královnou Aničkou, kteří mají zvídavou princeznu 

Johanku, je druhým dílem jedné z nejúspěšnějších českých pohádek. S atraktivním hereckým obsazením 

bude vtipnou i napínavou podívanou pro malé i velké diváky. 

Vstupné 130,- přístupný 

 

 

Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby Surround 7.1 
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