ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! • tel.: 515 261 271 • www.kinosvet.info • časy představení ve Velkém sále jsou vytištěny tučně • není-li uvedeno jinak, jsou zahraniční filmy s českými titulky

26.10. – 8.11.
3D 2D

Thor (CHRIS HEMSWORTH), uvězněný na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva, se musí co nejdříve vrátit do
Asgardu a zastavit zkázu své civilizace, kterou se snaží rozpoutat mocný nepřítel, nemilosrdná Hela (CATE BLANCHETT).
Předtím ale musí přežít drsnou gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří v tvář svému příteli Hulkovi (MARK RUFFALO)… A
těšit se můžete i na Lokiho či Dr. Strange! Takto označená představení promítáme s titulky! • USA • 125 minut • nevhodné
pro děti do 12 let

26. Čt •
27. Pá •
28. So •
29. Ne •
30. Po •
31. Út •
1. St •
2. Čt •
3. Pá •
4. So •
5. Ne •
6. Po •
7. Út •
8. St •

19.00
19.00
19.00
19.00
20.00
18.30
20.30

19.00
19.00
19.00
18.30
18.30
19.30
18.30

2.11.

art

2. Čtvrtek • 20.30
Špičkový kardiochirurg žije spořádaným rodinným životem. Je v něm jediná podezřelá věc: šestnáctiletý Martin, s nímž se vídá a který se pomalu ale
jistě stává součástí rodiny. Aniž to tuší, přivolává na sebe tragédii antických rozměrů… MFF v Cannes 2017 – nejlepší scénář. • THE KILLING OF A
SACRED DEER • Velká Británie, Irsko, USA • 109 minut • nepřístupné pro děti do 15 let

2. – 13.11.

2. Čtvrtek • 19.30
3. Pátek • 19.00
4. Sobota • 19.00
5. Neděle • 18.30
6. Pondělí • 19.30
7. Úterý • 19.30
8. Středa • 19.30
9. Čtvrtek • 18.00
Životní příběh Dr. Milady Horákové (AYELET ZURER), jehož tragický závěr ve své době otřásl světem. Film autenticky 10. Pátek • 19.00
zachycuje její ambice i pochybnosti, rozpolcenost mezi povinnostmi k vlasti a rodině, odhodlání žít v souladu se svým 11. Sobota • 18.00
přesvědčením… Scénář vznikl ve spolupráci s historiky, ale i s jedinou dcerou Horákových Janou Kánskou. • ČR • 130 12. Neděle • 19.30
minut
13. Pondělí • 18.00

2. – 8.11.
3D 2D

2. Čt •
3. Pá •
4. So •
Originální loutkový animák od tvůrců Fimfára. Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po 5. Ne •
svém odchytu je nedobrovolně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu Lajku do vesmíru následuje 6. Po •
množství dalších zvířat překotně vypouštěných z Houstonu a Bajkonuru. Zvířecí flotila při cestě vesmírem brzy 7. Út •
8. St •
objeví černou díru… • ČR • 85 minut

17.30

16.30
17.00 21.15
18.00 16.30
17.00
17.00
17.00

3. – 8.11.

3. Pátek • 18.00, 21.30
4. Sobota • 20.30
Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce, kdy byste dokolečka prožívali ten samý den? A zrovna své 5. Neděle • 21.00
narozeniny? A jak by se vám líbilo, kdyby vás na jeho konci pokaždé někdo zabil? Dost děsivé. Přesně to zažívá 6. Pondělí • 20.30
studentka Tree (JESSICA ROTHE) a nezbývá jí tedy nic jiného než konečně vypátrat svého vraha dříve, než ji večer 7. Úterý • 18.30
opět brutálně zamorduje… • HAPPY DEATH DAY • USA • 96 minut • nevhodné pro děti do 12 let
8. Středa • 20.30

9.11.

art

9. Čtvrtek • 20.30
Biografie umělce, který svými gay kresbami naučil svět přijmout odlišnost. Končí 2. světová válka. Vyznamenaný finský důstojník Touko
Laaksonen zjišťuje, že život v době míru pro něj nebude snadný, Helsinky jsou prodchnuté homofobií. Útočiště nalézá ve vlastní umělecké
tvorbě, specializující se na stylizované erotické kresby svalnatých mužů, které podepisuje jako „Tom of Finland“… • Finsko, Švédsko,
Dánsko, Německo • 116 minut • nepřístupné pro děti do 15 let

9. – 15.11.
Luxusně obsazená detektivka podle AGATHY CHRISTIE. Třináct pasažérů uvízne v přepychovém vlaku kdesi
ve sněhových závějích na Balkáně. Ve chvíli kdy dojde k záhadné vraždě, každý z nich se stává podezřelým. Ve
vlaku naštěstí nechybí cestující s výrazným knírem – Hercule Poirot… Hrají: KENNETH BRANAGH, DAISY RIDLEY,
MICHELLE PFEIFFER, PENÉLOPE CRUZ, JOHNNY DEPP, WILLEM DAFOE, JUDI DENCH a další. • USA • 110 minut
• nevhodné pro děti do 12 let

9. Čtvrtek • 19.30
10. Pátek • 20.00
11. Sobota • 19.30
12. Neděle • 19.00
13. Pondělí • 19.30
14. Úterý • 19.30
15. Středa • 19.30

9. – 15.11.
3D 2D

Animovaná komedie o prokletí, které možná pomůže jedné rozhádané rodince najít
štěstí. Čarodějnice Baba Jaga na karnevalové párty rodinu promění na Frankensteina,
mumii, upírku či vlkodlaka. Nešťastná „monstra“ se vydávají po jejích stopách, aby ji
přinutili vrátit jim lidskou podobu. Cesta je však plná úskalí a … ostrých upířích zubů!
• HAPPY FAMILY • Německo, Velká Británie • 96 minut

9. Čt • 17.30
17.00
10. Pá •
11. So • 17.30
12. Ne •
17.00
13. Po •
17.30
14. Út • 17.30
15. St •
17.30

10. – 15.11.

10. Pátek • 18.00
11. Sobota • 20.30
Romantická komedie. Po rozchodu s manželem chce Alice (REESE WITHERSPOON) začít znovu od začátku a povede se jí 12. Neděle • 17.30
to opravdu na jedničku. Možná až moc. Díky bujaré narozeninové oslavě se její život obrátí naruby a dovede jí až do chvíle, 13. Pondělí • 20.30
kdy má doma najednou své dvě děti, mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého manžela… • HOME AGAIN • USA • 14. Úterý • 18.00
15. Středa • 18.00
97 minut • nevhodné pro děti do 12 let

16. – 22.11.

16. Čtvrtek • 17.00
17. Pátek • 17.00
18. Sobota • 16.30
Dobrodružný animák. Chlapec Adam svého tatínka nikdy nepotkal. Netuší že jeho otcem je legendární Lesní muž, skrývající se 19. Neděle • 17.00
hluboko v lesích před obří korporací, která touží získat jeho DNA. Když se konečně potkají, Adam zjistí, že po otci zdědil jeho 20. Pondělí • 17.00
výjimečné nadání – rozumí řeči zvířat. A již brzy se mu jeho schopnost bude velmi hodit – korporace je jim oběma na stopě! • THE 21. Úterý • 17.00
SON OF BIGFOOT • Francie, Belgie • 91 minut
22. Středa • 17.00

16.11.

art

16. Čtvrtek • 20.30
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih. A když se má něco
pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho… Vítězný film letošního MFF v San Sebastianu, od autorů hitu Nedotknutelní. • LE SENS
DE LA FÊTE • Francie • 115 minut • nevhodné pro děti do 12 let

16. – 29.11.
3D 2D

16. Čt •
17. Pá •
18. So •
19. Ne •
20. Po •
21. Út •
22. St •
23. Čt •
24. Pá •
25. So •
26. Ne •
27. Po •
28. Út •
29. St •

19.00

20.00
20.00 18.00
19.00
19.30
19.00
19.00
19.30
19.30
18.00 20.00
18.00
19.30
19.00
20.00

Inspirován Supermanovým nesobeckým činem se Bruce Wayne (BEN AFFLECK) spojí s Dianou Prince (GAL
GADOT), aby čelili ještě většímu nepříteli. Společně pracují na tom, aby rychle našli a dali dohromady tým nadlidí
(Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg) se kterými se budou moci postavit zničující hrozbě…
Takto označená představení promítáme s titulky! • JUSTICE LEAGUE • USA • 120 minut • nevhodné pro děti do 12 let

16. – 18.11.

16. Čtvrtek • 21.00
17. Pátek • 21.00
18. Sobota • 19.00
Na různých místech města se začnou objevovat zohavená těla. V průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazují na jednoho muže:
Johna Kramera. Je něco takového vůbec možné? Vždyť muž zvaný Jigsaw je už více než 10 let po smrti… Slavná hororová série SAW se vrací
na scénu. Těšte se, budete se bát! • JIGSAW • USA • 91 minut • nepřístupné pro děti do 15 let

17.11.

17. Pátek • 19.00
ANETA LANGEROVÁ v roli nespoutané ruské básnířky Anny Barkovové, která před a po druhé světové válce strávila přes dvacet dva let
v sovětských lágrech a vyhnanství. Strhující příběh výjimečně nadané básnířky unášené dějinnými událostmi první poloviny 20. století v
Sovětském svazu. • ČR • 107 minut • nevhodné pro děti do 12 let

20.11.

20. Pondělí • 19.00

Přímý přenos představení z Městského divadla ve Zlíně. Na jevišti to bude opět hýřit těmi nejabsurdnějšími a zároveň zcela autentickými výroky
představitelů naší politické scény. MARKA PŘÍKAZKÉHO v roli hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka doplňují ZDENĚK JULINA jako Andrej Babiš
a PAVEL VACEK v roli premiéra Sobotky. • ČR • 85 minut

23.11.

art

23. Čtvrtek • 20.30
Spisovatel Daniel právě získal Nobelovu cenu, ale místo zadostiučinění se dostavila kocovina – kdo si vyslouží takové uznání, už dávno není
provokatér, nýbrž spořádaná položka v kánonu. Když mu rodný zapadákov udělí čestný titul váženého občana, Daniel se rozhodne vrátit – ke
vzpomínkám, dávným láskám, starým přátelstvím… MFF Benátky 2016 – hlavní soutěž. • EL CIUDADANO ILUSTRE • Argentina, Španělsko
• 117 minut • nepřístupné pro děti do 15 let

23. – 29.11.
3D 2D

23. Čt •
17.30
24. Pá • 17.30
25. So •
16.30
26. Ne • 16.30
Repríza loutkového animáku od tvůrců Fimfára. Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po svém
17.00
27. Po •
odchytu je nedobrovolně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu Lajku do vesmíru následuje množství
28. Út • 17.00
dalších zvířat překotně vypouštěných z Houstonu a Bajkonuru. Zvířecí flotila při cestě vesmírem brzy objeví černou
17.00
29. St •
díru… • ČR • 85 minut

24. – 29.11.

24. Pátek • 20.30
25. Sobota • 21.00
26. Neděle • 20.00
27. Pondělí • 19.00
Mysteriózní thriller. Skupina studentů medicíny se pokouší získat odpověď na otázku, zda existuje život po smrti.
28. Úterý • nehraje se! Opakovaně se dobrovolně dostávají do stavu klinické smrti, avšak stále nebezpečnější experimenty si na každém z
29. Středa • 19.00
nich vybírají svou drsnou daň… • FLATLINERS • USA • 110 minut • nevhodné pro děti do 12 let

d-klub

28.11.

28. Úterý • 18.30
Kdo je ve skutečnosti svérázný novinář JIŘÍ X. DOLEŽAL, o němž bylo napsáno sedm diplomových prací? Jakou roli v jeho životě hraje
časopis, do něhož píše pětadvacet let? A jakou roli v něm hrají ženy? A zakázané látky? A pravěk? A samota? A smrt? Na tyhle a další otázky
odpovídá s dechberoucí otevřeností dokument režiséra IGORA CHAUNA. • ČR • 82 minut

30.11.

art

30. Čtvrtek • 20.30
Marina, servírka a zpěvačka, a Orlando, starší muž, se do sebe zamilují a plánují společnou budoucnost. Orlando však náhle onemocní a
umírá. Coby transžena je Marina nucena bojovat nejen s Orlandovou rodinou, přesvědčenou že Marina je za jeho smrt zodpovědná, ale i s
předsudky svého okolí… Berlinale 2017 – Stříbrný medvěd. • UNA MUJER FANTÁSTICA • Chile, Německo, USA, Španělsko • 104 minut •
nevhodné pro děti do 12 let

30.11. – 6.12.
14.11.

14. Úterý • 20.00
První kapitola HŘEBEJKOVY kroniky Zahradnictví. Tři mladé ženy a jejich děti čekají v době protektorátu na návrat svých vězněných mužů a otců. Ženskému
společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří… Roli Vilmy po Emílii Vašáryové převzala AŇA GEISLEROVÁ, Jiřího Kodeta nahradil MARTIN
FINGER, v dalších rolích JIŘÍ MACHÁČEK, KLÁRA MELÍŠKOVÁ, ONDŘEJ SOKOL a další. • ČR • 115 minut

15.11.

15. Středa • 20.00
Druhá kapitola HŘEBEJKOVY kroniky Zahradnictví. Otto Bock (JIŘÍ MACHÁČEK) se po válce vrací do svého kadeřnického salonu. Idyla nemá dlouhého trvání, po
únorovém převratu je salon vyvlastněn a Ottovi se podruhé v životě hroutí svět… Dále hrají: KLÁRA MELÍŠKOVÁ, AŇA GEISLEROVÁ, MARTIN FINGER, ONDŘEJ
SOKOL a další. • ČR, Slovensko, Polsko • 115 minut

16. – 29.11.

16. Čtvrtek • 18.30
17. Pátek • 18.00
18. Sobota • 17.00, 20.30
19. Neděle • 19.30
20. Pondělí • nehraje se!
21. Úterý • 19.30
22. Středa • 19.30
23. Čtvrtek • 18.30
24. Pátek • 18.30
25. Sobota • 19.00
26. Neděle • 19.00
Závěrečná část ambiciozní trilogie je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou a komunistickým 27. Pondělí • 17.30
převratem. S komediálním nadhledem vykresluje generační střet, vycházející z odlišných životních zkušeností rodičů a jejich dětí… Režie: JAN HŘEBEJK. • ČR, 28. Úterý • 20.00
Slovensko, Polsko • 113 minut
29. Středa • 18.00

30. Čtvrtek • 19.30
Hořká komedie režiséra MIROSLAVA KROBOTA. Mezi čtveřicí členů komorního kvarteta to úplně neklape, dochází k neustálým zádrhelům
a lehce bizarním situacím. Až konečně jeden neplánovaný a lehce ujetý večírek přinese šanci na změnu… Hrají: BARBORA POLÁKOVÁ,
JAROSLAV PLESL, LUKÁŠ MELNÍK, ZDENĚK JULINA a další. • ČR • 93 minut • nevhodné pro děti do 12 let

30.11. – 6.12.

30. Čtvrtek • 17.00
Pokračování báječného rodinného filmu. Medvídek Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným
obyvatelem místní čtvrti. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám tety Lucy, začne pracovat. Cesta za
dobrodružstvím začíná ve chvíli, když je dárek ukraden… • PADDINGTON 2 • Velká Británie, Francie • 95 minut

30.11. – 6.12.

30. Čtvrtek • 18.30
Akční sci-fi thriller. V přelidněném světě roku 2073 je dovoleno mít pouze jedno dítě. Pokud úřady zjistí opak, mladší z dětí je odebráno. Ale v
jednom bytě se před okolním světem už 30 let skrývá sedm identických sester. Když jedna z nich zmizí, ostatní musí opustit úkryt a zjistit co se
stalo. I malá chyba je může prozradit… Všechny sestry ztvárnila herečka NOOMI RAPACE (Muži, kteří nenávidí ženy)! • USA, Velká Británie,
Francie, Belgie • 123 minut • nevhodné pro děti do 12 let

noční kino
3.11. • 21.30 • VŠECHNO NEJHORŠÍ
4.11. • 21.15 • LAJKA
5.11. • 21.00 • VŠECHNO NEJHORŠÍ
16. – 17.11. • 21.00 • JIGSAW
25.11. • 21.00 • HRÁČI SE SMRTÍ

d- klub
28.11. • Igor Chaun: NEPŘESADITELNÝ

filmový klub
2.11. • Yorgos Lanthimos: ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
9.11. • Dome Karukoski: TOM OF FINLAND
16.11. • Olivier Nakache, Eric Toledano: DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
23.11. • Gastón Duprat, Mariano Cohn: VÁŽENÝ OBČAN
30.11. • Sebastián Lelio: FANTASTICKÁ ŽENA

